
PREFEÍIURA MUNICIPAI-OE AtÍO ALfGÂE OO PINOÂRÉ/MA

CONTRATO N' 212'2021 - PMAÂP
PROCESSO N" 087/202''

TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O
MUNICiPIO DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ,
ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA IIITUNICIPAL OE
EDUCAçÃO, ESPORTE E LÁZER E A EiIPRESA
INSTITUTO GALILÉO GALILEI PARA A
EDUCAÇÃO, CNPJ N" 07.567.91310001-33,
CONFORME CLAUSULAS ABAIXO.

O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ/MA. ATTAVéS dA AIíAVéS dA SUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTES E LAZER. sediada na Av.

João Xxlll. S/N - Cenlío Alto Alegre do PindaÍé/MA CNPJ N" 0ô.085.19710001-95
doravanle designada CONTRAÍANTE. neste ato represenlado respeclrvamenle pelo
SecretáÍio de Êduceção, Esporte ê Lêzêr Sr FLAVIO OLIVEIRA VIANA, brâsilêiío,
câsádo, portador dâ Cedula de ldenÍidade RG n" 14632612000-6, e inscíito no CPF
sob o no A07 125 42y5. resdênie e dor.rciliado na Rua J P AÍmeida. no 4531. BeirÍo

- Rurâ!, cEP n' 65.398-000 nesta Cidade. ê do outro lado a Empresa INSTITUTO
GALILEO GALILE! PARA A EDUCAÇÀO inscrrta no CNPJ sob o n'
07567 91310001-33, eslabelecida na Rua dô ipê, n" 600. Sala no 03, Condominio
ÍêÍeza Crjslina. BâiÍro - São FÍândsco, CEP no 88 140-000. lllunicipio de S3nto
Amaro da lmpêratrirsc. Telefonêr (48) 9996-1375. E-mâil plq;tdê'roaaÔ- qqe ,

repÍeseotado poÍ sêu represenlanle Iegal S.. CASSIANO ZÉFERINO DE CÂRVALHO
NETO, poÍtador do RG n'7469.432 e rnscnto no CPF sob o n'O2A.2U.208-01
doravanle denomrrada simplesmente CoNTRÁTAOA, submelendo-se as paÍiês ás
disposiÇões conslaotes nos lermos da Lei n" 6.666, de 21 de junho de 1993, da Lei d€
DiÍetrizes Orçamentánas vrgente e do Dêcreto n' 7983 de I de abril de 2013,
aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Comp,emeniar
123n0C6 e na Lei no 8 078. de 1990 - Código de Defesâ do ConsumidoÍ. resolvem
cêlebraÍ o presenle Contrato. lendo êm üsla o resultado da licitaÉo procedida na
modalidade Carta Convile n" oou2021 - CPUPMAAP. onunda do Procêsso
Administrativo n" 0A112021- Sec. Municipal de Educâção, Esportê e Lazêr e
HomologÁ9ão datáda de 03/06,/202'1, rnediân1e as cláusulas e condiçôês seguinles

í- CLÁUSULÂ PRIMEIRÂ _ OBJETO

1.1.Ô obleto do presente instrumeôto é a Contrataçâo de empíêsa pará
prêstação dê servaços de lreinâÍrênto e apeífeiçoamenlo, com foco na
atuação proÍissional dos professores, pgdendo cobrir desde a Educaçáo
tnfanül aié o Ensino Médio na Educação Básica, bem como, desenvolver uÍtt
PÍograma de Educaçâo Continuada parâ Educadoíes do Município de Alto
Alegre do PindaráMA, que sêrá presiado nas condições estabeiecidâs no

Projeto Básico e dernârs documentos técnicos que se encontram anexos ao
lnstrumento Convocâtório do certame que
conlralual

origem a este lnslrumenlo
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PRtffíIURA MUNICIPAL DT ATTO AIEGNE DO PINOASÉ/MÁ
1.2. Este TenrE de Conlrato uncula-se ao lnstrumento Convocâtório do Edilal em
epigrafê e seus anexos, rdentiÍicado no preámbulo acima, e à proposta vencedora,
lndependentemenle de lranscnÇào

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNC'A

2.1 O prazo de vrgência deste Íêrmc de Contrato teÍá inícjo a pêítií dâ dala de
ássrnatura do contralo que devera ler v€éncia alé 3111?l2021

3. CúUSULA TERGEIRA - oo VALoR Do coNTRÂTo

31 O valor total dâ côntralaÇão é de Rt Í05.242,A0 (cento e cinco mil,
duzentos ê quar€nta e dois reais e oitênta cêntavos).
3.2 O cJonograma de desembolso será reâltzâdo em 8 (oito) etapas, nos lernos
dâ alinêe'b', inciso XIV do êÍt. 40, da Lei Fedêral no 8.666/93.
3.3. No valor acirna êstáo includas Iodas as despesas ordiíárias diretâs e
indiretas deconentes ala êxêcLrÉo do objeto. jnclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais. lrabalhrstas, prevrdenciáaios. frscajs e corneroais incidentes
bem coÍno laxas de licçnciamento, adminisirâção, írete, sêgurc e oulros
necessános ao cumprimeoto tnlegral do objeto dâ contratâçâo.

cúusuLA QUARTA - DorAçÃo oRçAMENÍÁRla

41 As despesas deco.rentes desla conlrataçào estão prograrnadas em dotaçào
oÍçamentáÍiâ própna prêvisla no orç3mento do Município. para o exercic,o'de
2021, na classrÍicâção âbaixo

OM3M SECRETAR}A DE EDUCAÇAA ESPARTE E LAZER
1212200ÁbZO|?AAAatúA\ur r IUNC DA St t MU\IC DL ÉDIJCACAj
J 3 90 Jo @ OUTROS SERV/COS OF ÍÉRCÊrpOS otsso! JüR/o/cÁ

5- CúUSULA QUINTA - DO PAGAMENIO

5.1 O pagame.to sêrá fe,lo pelê preíejtura Municjpâl de Aito Ategre do pindaré, em
moeda conenle nacional, medianle Transferêncla Banúria Eletíônica, drreto na Conla
da Contratada e sêrá realizado em sete elapas: lSyo (quinze por cenlo) em cãda urna
das 6_(seis) pnmeiras eiagas e 1Oa/a (dez por cento) na sétima e últjma etapa, devendo
ser efêtuado o pagamenlo no prazo de até 5 (cinco) diâs após a conclusão de cada
eiápa. nos termos da alínea 'b", inciso X,V do an. 40. da Ler FedeÍal n.6.666/93.

5.1 1 A CONTRATADA deverá pÍotocolar na sede desla prefeltura a solicjtaçáo de
pagamenlo, assiôada e carimbada pelo represêntante legal da empresa em pâpel
timbrado contendo o o. do processo licitátóno as rnÍofiraÉes pâía créd(o em conla
conenfe comoi nome e número do Banco, rome e númeÍo da Agêncja e número dâ
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conta, anexando a Notâ Frscâl devidâmente ateslâ, emilida §em íaslrra. em lelra bem
legível, iuntâmenle com cópia do conitalo. cópia da nola de êmp€nho como também
as demeis certidões atualizadas: Cerlificado de Regulândade de SituaÉo do Fundo de
caíanlia do Íempo de Serviço - FGÍS, Cedidão dê Débatos Trabalhrstas - CNDT
CeÍtidâo Negativa d€ Débaio illoio à Previdêocia Social - CND. ceíiidão Conjunlà
Negaüva de Débatos Rêlativos a Tribulos Federais e à Oívidâ Ativa da União expêdidâ
por órgãos da SecÍetana da Receita Federal do Brasil e da Prccuradoía Geral da
Fazênda Nacional, e certidôes nega{vâs de débjlos expedidas poí órgãos das
SecleiaÍiag de Fazenda do Esia.jo e do Município.

sz.Como condiçáo paÍa Adminislraçáo efeluar o pagamento, a licitante vence.loía
devetá mantet as mesnas condiçôes de habilitaÇão,

5.3- O recebimento nâo exc{ur a responsabilidadê da ContÍalâda pelo perfeito
desêmpenho do maler,al fomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer iííegularidades
delecladas quando de utilizâçâo do reíêndo matenâ,

5.4.4 nota riscaufalura dêveÍá ser emilida pela própna Conlratadâ. obígaloriaÍnente
com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrsto.
náo se admitindo noias fiscais/faturas emrlidas com oulÍo CNPJ. mesmo de fi,iais ou
da mâlriz.

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAÇOES

61 O preço contratado e Íxo e rneajustável

6.2. Éventuais alteraçóes contratuais Íeger-se-áo pela disoplina do aí- 65 da Lei no
8 666 de 1 993

6.3. A CONTRATADA é obrjgada a aceitar. nas mêsmâs condições conlratuais. 06
acréscimos or.r supÍessões que se fizeÍêm nêcêssários. eté o limile de 25yo (vifile e
cinco poÍ cento) do yalor inrcial atualizado do coatralo

6.4. As súpressôes Íesultantes de acordo celêbÍado êntre as parles conlratante§
poderáo exceder o limite de 25% (vrnte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contÉto.

7. CLÁUSULA SÉÍTlA _ DA PRESTAçÂO DOS SERVIçOS

7.1.4s condiçôes da preslâção dos serviços são aquelas prev,slas no Projêlo
Básico, documênto ,nbgrante e apenso a estê contíato

E. CLAÚSULA OtÍAVA - F|SCALTZÃÇÃO

8 1 A fiscalizaçáo dê execuçâo do objeto será efelua Represenlanle desrgnado
pela CONTRATANTE
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9. CúUSULA I'JONA - OBRIGAçÕES DÂ CONTRATANTE E DÂ CONTRÂIADA

9.1 A3 obrigaçoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aque,as previ$las no
PÍojeto Básico.

IO. CúUSULA DÉCIÍ}4A- SANçOES ADMINISTRATIVAS

'10.1 Coí]et€ inÍraçâo administÍaliva nos leímo§ da Lei n'B 666, dê 1993 e da Lei n'
1A.52O. de 2002, a Confatada que:
10.1.1. inexecutâ," lotál ou pârcjêlmente qualque. das obígaF€s asslmidas em
decoÍrência dâ contralação:
10.1.2 enseJar o reta.damento da execução do objeto;
10.1.3. fraudar na execuçáo do contraioi
10.1.4- comportâí-§e de modo injdôneo:
1ô I 5 cometer fÍaude fscal:
10-1-6. não manliver a proposta

10.2.A Cootratadâ que comêtêr qualqueÍ das infráçôes dlscÍiminâdas Í!o subitem

acirôa Ícará sujeitã, sem prejuízo da Íesponsâbiljdade civil ê criminal. às seguinlês
sançôes:

10-2-'1. advertênciâ por íaltas leves, assim enlendidas aquelas que não acaarelem
píeJUizos srgnúcatrvos paÉ d ConkaÉnle:

1o3.muha moíalóÍia dê A3o/o lzeto vírglla três por cento) por dia de alÍaso
injustiÍicadg sobre o valor da p3Ícela inâdlmplida, âté a data do efêtivo

inâdimplemento, observando o limite de 30 (tÍinla) dia§;

10.3.'t - multa c.mpensáiória de 10o/o (dez por cenlo) sobíê o valor tolal do contÍalo, no

caso de inexecuçào loialdo obieto;
10-3.2- em caso de inexecução paÍ6ial, a multa compensalória, no mesmo percenluâl

do sub,tem acima, será aplicâda de íoÍrna proporc,onêl à obngaÉo inadimp,ida;
10.3.3. suspensão de iicilaÍ e impedimento de cont.atar com o ó.9ão entidade o!
unidade administíativa pela qual a Admifilslráçâo Pública opera e âlua concÍe{aÍfieíle,
pelo píazo de até dois aoos;
iO.3-4. impêdimento de l;cÍaÍ e contralar com o Municipio de Allo Alegíe do

Pindaré/LiÂ com o consequenle dêscredeflciamenlo no Sistema de CâdastÍo PrópÍio

da PMMP/MA pelo prazo de alé cinco ânos;
10.3.5. declâraçâo de jnidoneidade pa.a licitar ou co.tratal com a Adminístração

Pública, enqua.lo pedurâíem os mot,vgs delerminanles da puniçêo ou ate qÚe seja

promovida â reabllitaçâo pêranle a pÉp.ia autoodade que aplicou a penál;dade. quê

será concedida sêmpre quê â ContEladâ ressaícií a CoBiíatâniê pelos p,ejuizos

cau§ados:

10.4. Também íicam sujeitas âs Penalidades do

1993, a Coút alada quê:
li ê lV dá Lei n" 8666. deafl. 3
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10-4.1. tenha solndo condenação dellnitiva por praticar, poÍ melo dolosos, fraude fi§cál
no recolhirnento de quâlsqueÍ tÍibulos
'10.4.2. tenha prêticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação,
10-4.3. demonslre não possuir doneadâde paía conlralar com a AdministraÉo em
üítude de atos ilicitos prâticados

10.5. A aplicáÇâo de quâhueÍ das penalidades previslas realizar-s€-á em ptocesso
administrativo que assegurará o conlEditório e a ampla defesa â Contratada,
observando-se o procedirrcnio p.eüío na Lei n'I666. de 1993

10-6. A autoÍidade competenle, na aplicaÉo das sançóes, levaÊl em consideraÉo a
gravidade da conduta do infrator. o caráter educativo da pena bem como o dâno
causado à AdÍÍÍoistÍaÉo, observado o Pnncípio da propoícionalidad€.

10.7.Às penálidades serão obrigatoriamenie íegislradas no Sistema de Cadâstro
Própno da PMAAPIIúA

1.Í. CLÁUSULA DÉCIMA PRIIúEIRA - RESCISÃO

11.1. O presênte Íermo de Conlrato poderá ser rescinddo nas hipóleses prevtstas no

art. 78 da Lei n'8.666 de 1993. com as consequências rndicadas no art 80 da
mesrrÉ Lei, sem prejuizo das sênções aplrcáveis

1 1 .2 É admissivel a fusão, cjsào ou incorporaçáo da contratacla convem outra p€ssoa
juaidica, desde que s€iam observados pela nova pessoa jurídiGl todos os Íequisitos de

habiliação exigidos .a licitação origrnal: seiam mânlrdas as demais cláusulas e
condiltses do contralo; não hala prejuizo à execuçâo do obieto pactuado e hara a

anuência expressa da Administrãção à contlnuidade do conlÍato

11.3. Os casos de Íescisão contÍalual serão formalmente molivados, assegurando-se
à CONTRATAOA o diÍeiio à prévia e ampla defesa

11.4. A CONTRATAOA reconhece os diÍeitos da CONTRAÍANTE em caso de

rescisão adm{nistrativa prevista no aÍt 77 da Lei n'8 666, de 1993.

11.5. O lermo de rescisáo será precedido de Relátóno indicativo dos seguantês

âspectos. confoíme o caso:
11.5.1. Bala!ço dos eventos conlratuars já ctrmpridos ou paroálmenie cumpndos,
11.5.2. RelaÉo dos pagamentoslá efetuados e ainda dêvidos,
1í.5.3. lndenizaçôes e muttas.

12, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAçÔES

12 1 É vedâdo à @NTRATADA:

12-1 1. Ca\rcioaaí ou utilizar este
financeiía;

Termo de Conlrelo pâra quálqueí operâçào
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'12.1.2.lntenomper a execrJção conkâlual sob âlegação de inadimplêmento por parte

da CONTRATANÍE, salvo no§ câsos p.evisto§ em lei.

13. CúUSULA DÊCIMA ÍERCEIRA _ DOS CASOS OMISSOS,

13-1 Os câsos omissos serào dec,didos pela CONTMTANTE, segundo as

disposiFes conlidas na Lei no 8.666, de 1993- na Lei n" '10 520- de 2002 e demais

norau" g"r"," de licitações e conttatos administÍativos e. subsldianamente. segundo

as dispo;içoes contadai na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do consumidor -

e noíÍnas ê píncipios gerais dos gonlíatos

14. CúUSULA DÉCIMA QUARTA . PUBLICACÃO

14.1. lncumbiÍá à CONTRATANTE proúdenciar â publicação desle iôslrÚ-ínento por

exiáto, no Diário Oficial Município, no prazo previsto nê Lei no I666' de '1993

í5. CúUSULÂ DÉCIMA OUINÍA _ FORO

15.1. O Foro para soluoonar os 1,líglos que decoíêrem da execuÉ:.d"!l-"-I-"T" dt
àãniruto i"* áãu c"marca de Sani-a Luzra - i'IA, responsave' pelo Munrcipio de Atto

Alegre do Pindáré/MA

do oactuado o presenle Iermo de Contrato Íor lavrado em

reàr, qre, aepo'i de lroo e acraoo em ordem vê! asslnado

Alto Alêqre do Pinda.é (MA), 01 de Julho dê 2021

Para íirÍneza e validade
lrês (lrês) viâs de igual
pelos conlraentes

vto M VIANÀ

Secrelátio Municipat de Educaçãa. Esprle e Lazeí do Município de

Alto Ategíe do Pindaé (MA)
Pelà CONTRATANTE

/-...1--1
cA§sraNo zEFÉRt,No DE cARvALHo NETo

Reorcsenrcnte Leoat dà CONI RAIADA

tNstíiío àartteo aÁttt pena t touceÇÁo
)NPJ M 07 5ô7 9rvO001'33

CPFI

CPF,

ÍESTEMUNHAS
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