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CONTRATO N" S43/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NS 14/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 21707/2022

TERMO DE CONTRATO NS 543/2022, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA FUNDAÇÃO DE APOIO AO
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEAD.

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE BALSAS/MA, com sede

Praça Prof. Joca Rego, 121, Balsas - MA, inscrita no CNPJ sob o N°: 06.441.430 /0001'25,
através da SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na Rua Padre Franco,
n° 405, Centro, Edificio Dom Franco, Baisas - MA, inscrita no CNPJ sob o n“ 06.074.545/0001 -
29, neste ato representado pelo seu Secretário, Sr. HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO,
portadora do CPF N° 007.918.743-97, residente e domiciliada na cidade de Balsas, a seguir
denominado CONTRATANTE, e a empresa FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEAD, inscrita no CNPJ sob o n” 06.145.017/0001-13,
situada na Av. da História , n° 34, Cohafuma, cidade de Sàp Luís - MA. neste ato representada
pelo Sr. JOSÉ DE RIBAMAR LISBOA MOURA, portador do RG n° 034506762007-7 SSP-
MA, inscrito no CPF sob o n“ 012.249.303-63, doravante denominada simplesmente
CONTRATADO, celebram o presente contrato, nos termos da Inexigibilidade de Licitação
n® 14/2022, Processo Administrativo N° 21707/2022, em conformidade ao que dispõe a Lei
8.666/93 e suas alterações sucedâneas, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições estipuladas
a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato refere-se à contratação de Serviço de assessoramento técnico e
pedagógico, no qual tem por objetivo apoiar, dinamizar e fortalecer as diretrizes pedagógicas .
da Secretaria Municipal de Educação do município de Balsas-MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1.1

lervíço de assessoramento técnico e pedagógica |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DURAÇÃO

EM MESES
QTD.ITEM

Serãoínfraestrutura:Disponíbílízaçâo
disponibilizados a ínfraestrutura para hospedagem do
AVA/ Moodle em nuvem, assim como o
acompanhamento técnico para permitir o funcionamento
da plataforma de maneira otimizada.
Assessoria mensal: Consiste na prestação de serviços de
acompanhamento técnicopedagógico durante o período
de 12 meses, contemplando as seguintes atividades:
- Orientar no sentido de possibilitar o uso de práticas mais
adequadas para aplicação no contexto da instituição;
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- Prestar esclarecimentos c tirar dúvidas da equipe da
Semed via atendimento virtual;
- Realizar o acompanhamento e as alterações de
configuração na plataforma;
- Criar e configurar novos papéis no Moodle, quando
necessário.
Despesas administrativa: Taxa administrativa de 10%
do valor unitário dos item 1 e 2.

13 12

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

3,1. Ter o objeto deste projeto disponível, para a prestação dos serviços assim que a
CONTRATANTE solicitar;
3.2. Comunicar a secretaria qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por
perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, era razão de ação ou
omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/qu legais a
que estiver sujeita;
3.3. Manter dimante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;
3.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

4,1. A CONTRATANTE se compromete a pagar à Contratada pela prestação de serviço o
valor da Ordem de Serviços;

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou
rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas
e condições estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, será realizada conforme necessidade e solicitação da
secretaria responsável.
5.2. A contratada terá o prazo de 24 horas a contar do recebimento da ordem de serviço para o
inicio da execução dos serviços.
5.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça a
realização dos serviços dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente a Secretaria
Municipal de Educação, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s)
causa(s). Logo após o recebimento do aviso da contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar
a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido;
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 O Presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua data de assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR

7.1 Este instrumento contratual tem como valor global o montante de RS 143.880,00 (cento e
quarenta e três mil, oitocentos e oitenta reais), que correrá sob as seguintes dotações
orçamentárias:

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BALSAS - MDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - MDE
Ação
Função: 12
Sbfunção: 365
Programa: 0086
Projeto / Atividade / Oper. Especial; 2-100
12.365.0086.2-100 - PRECATÓRIO DO FUNDEF 40%

Natureza da Despesa
3,3.90.35.00.00 - Serviço de Consultoria
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500

Oi^ão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BALSAS - MDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

Ação
Função:12
Sbfunção: 361
Programa: 0086
Projeto / Atividade / Oper, Especial: 2-059
12.361.0086.2-059 - PRECATÓRIO DO FUNDEF 40%

Natureza da Despesa
3.3.90.35.00.00 - Serviço de Consultoria
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

9.1.0 pagamento será efetuado referente aos serviços prestados, após a comprovação de que a
empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social,
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados da entrega da NOTA FISCAL, devidamente, atestada pelo setor competente. Será
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos
e Contribuições Federais e Divida Ativa da União;
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9-2. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste
projeto básico, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o proteste de título,
sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes;
9.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre erri situação
irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço
(FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme
item 12.1- e de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Projeto Básico.
9.4. O pagamento será realizado mensalmente, mediante solicitação por escrito ou prestação
dos serviços, destinados ao setor responsável, acompanhada dos documentos pertinentes ao
pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

10.1. Ocorrendo descumprimento das obrigações do contrato por parte da contratada sujeitar-
se-á às seguintes penalidades:
10.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ■ DOS TRIBUTOS E DESPESAS

11.1 Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do
seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os
enumerados no artigo 78, da Lei n® 8.666/93, e correrá nos termos do art 79. do
mesmo o diploma legal.

a. Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para a execução dos serviços,

b. Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários,

c. A CONTRATADA não será responsável por quaisquer trabalhos, serviços ou
responsabilidade não previstos neste termo de referência,

d. A Prefeitura Municipal de Balsas- MA, não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontrataçâo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:

13.1. A Contratante designa o servidor César Augusto DanelM Junior, Mat. n° 9447-1
para exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato.

; Assinado àt foítna
digitél por iOSE DE
RIBAMAR USBOA
MOURA« 12249)03
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ■ DO FORO

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, Estado do Maranhão, para dirimir as questões
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma, e idêntico valor jurídico, para que produza os efeitos de direito.

Balsas/MA. Cfl de de 2022.

RÊTRARIA MülWriPAL DE EDUCAÇÃO
HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO
f CONTRATANTEJÒiSE de RlBAMAR *ssi''a'‘0'leforTnadiglWl
^ ^ por JOSE DE RIBAMAR

LISBOA

MOURA:01224930 moura:o 1224930303
Dados: 2022.07 os 18:05:10
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEAD
JOSÉ DE RIBAMAR LISBOA MOURA

CONTRATADO
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