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PREÂMBULO
Co.trato celebrado entre o Munic.pio de
IUIU/.A, através da Prefeitura Munlcipall
localizada na Praça .:Prefeito Elias Pereira de
So~a Filho, nQ 300, Centro, lUlU, CNP.l/MFnO
16.41.6,12S~0001/~7, neste .ato representado
pelo Sr. Reinaldo Sarbosa de Góes Prefeito
Munidªp, doravante denominado de
C_TRATANTE, e a empresa Plena
Edll~~o9al Ltcaa....E, .dO@vantedenominada
apenas CO~T/4)A, para Prestação de
Serviços de Edu_donais (Jornada
Pe_as_iça 201.7).

o MUNiCíPIO DE lUlU/lIA, pessoajurídica de dir~ito pÚbUcoIntemQ, inscrito no CNPJsobo nO
16.416,158/0001-87,. com sede na Praça Abílio Pereira, 232 - centro,. vinculada a Prefeitura
Munícipa.'de lUlU/SA, aqui representado peto Prefeito.Municipal,Sr•.REINALDOBARBOSA OEGÓES,
Brasileiro, casado, servidor públioo, portador da cédl.dêt de identidade nO 04923403~7 SSP/BA,
inscrito no CPFsob o na G.P8.929.t13S-74tresidente e d()midliado na cidade de rUIU/SAI a seguir
denominada simplesmente •.CO :1"ANTE ..e ª empresa Pt.ENA EPUÇAC:.IO"AL Ll'DA-ME,
inscrita no CNPJ sob N° 24. .1/0001...28, com sede na rua ArtlJt Revenster, na 188 - CEP
46100-000 na cidade de Brumado/BA, repreSentada.pelo Sr. Milonaldo CardosoUma, Advogado,
inscrito no CPF489.295.495-00 e RG032143478.:1SSPISA,residente e.domiçiliado na rua Hormíndo
Barros, nO495 - centro.na cidade>Vitória da EorlqUistall3A,a~ixo assinadol aseguir denominada
simplesmenteCONTRATADA, firmam o presente contrato, na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULAPRIMEIRA - Pp llIlál9

1.1 r ~ Constitui objeto deste Contrato a Presta)ão $erviços Técnícos Especializadospor PESSOA
JURIDICA para realização da JORNADAPEO"GOGICA2017, conforme detathillmento constante no
Anexo I - Termo de fteferi,,(:iil, dC;ll:dital de Ucitélçi5es do Pregão~~aI 111/2017, cUja
Planilhadetalhada da empresaintegrará comoAnexo I do Contrato.

1.2 - O prazo do contrato será 40 (quarenta) dias CQnta~OSa partir da Ordem de.Inido de Serviço
expedida pelo Setor Responsável,salvo os casosde exceçãojustifi,ªda, podendo ser alterado nos
termos do art.57 da Lei nO8.666/93, nas mesmas condições estabelecidª$ neste.instrumento, ou
ainda rescindido por acorde entre as Partes.

cLÁUSULA SEGUNDA - DIt V",êncía
2.1 o presente instrumento vigerá pelo período de 4O(quarenta)ct.ias,contados a partir da ,data
de sua assinatura, podendoser prorrogado de acordo com o Art.57 da Lei 8.666/93. '
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cLAUSULA TERCJIRA ...A CQ«TRdT4RA·sbrJtia-.fI#
3.1 Iniciar a prestação dos serviços imedíi}tamente ap6s.p assinatura do Contrato e (ii. expedição da
ORDEMDESERVIÇOS,observada a data estabeledda.
3.2 Responsabilizar-sepelo fiel cumprlmentô dos serviços constantes no AnexoI do Edital de
licitação do PregãoPnsencia' 001/2017;
3.:3 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes,
bem como as normas internas do CONTRATANTE;
3.4 Relatar à CONTRATANTEtoda e qualquer.irregularidade observada em.virtude da prestação dos
serviços;
3.5 Prestar todos os esclarecimentosque forem soU_dos peío CONTRATANTE,cujas reclamações
se obrigam prontamente ª ªt~nder;
3.6 Implantar, de forma adequada, a planifica.ção,execuÇãoe supervisão.do!i serviços, de forma a
obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perFeitaordem,.tOdases dependênc;iasobJc:iodos .sel'V.iços;
3.7 Manter durante a vigência do contrato as condições de habilttação para contratar com a
Administração Pública;
3.8 Cumprir, âlém étO$f)Ost\.iladóslêg~li$VigMtés dê âmbito fêé1eral1éStàêhJal ou mUnicipal, às
normas de segurançada contratanté.
3.9 Utmzar, sob sua inteira responsabilidade! todos os eqpipamentos permanentesl instrumentaís e
materiais necessários para realizaçãodos serviços. Ficando desde Já responsável pela guarda dos
equipamentos, bem como os danos julgados como "mau uso".
3.10 Por meio do presente, a contratada se vincula ao instrumento convocatório/ ao Termo de
Referência e a sua pro_ta, os quais passam a integrar este instrumento, independente de
transcrição.

CLÁUSULA QUWA.,. •••• ,.. e«llffEl!l!lllMl
4.1 FiscaUzar a ex~"l do CQntrat(,')por m~jo ~a ·indicação dtl ~rvídor rEilSPon~velpara
acompanhá-lo, objetivando a qualidade desejada;
4.2 Dar ciência a CONTIlATADA imêé1iêJ1;amentesobre qualquer anormalidade que verificar na
execuçãodo Contrato e indicar os proçêé1lmentosnecessáriosao seu correte cümprímentoj
4.3 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser soUdtados
pela CONTIlATADA;
4.4 Efetuâr pagâmêntó â CONTRATADA dê acórdo tom ás êóftdiçÕés dê prêÇõ é prázo
estabelecidasno contrato;
4.5 Assegurar o livre acesso do profissional da..•empresa contratada, quando devidamente
identfkado, ao local em que deva exeêutar suas tarefas.
4.6 Promover o acompanhamento e a físcâlização dos serviços sob o asPecto quantitativo e
qualitativo, por meio do gestor do contratol espec;ialmentedesignadQ,nos termos do art, 67, da lei
nO 8.666/1993, o qual anotará em planilhâs próprias e especificas, as falhas.e irregularidades para
que sejam corrigidas pela contratada ou pára aplicaçãode eventuais .glosasOu penalidades.
4.1 Observar para que durante a.vigência do C()ntrf,'ltosejam cumpridas as Obrigaçõesassumidas
pela CONTRATADA,bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
4.8 Eferuar, quarldo julgar nec:essáriOIinspeção com ti finalidade de verificar a prestação dos
serviços e o atendimento das exigênciascontratuais;
4.9 Responsabilizar-se pelo fomecimentô as todos os partiCipantes: coffee breaI<;
pedagágico e o local para realiza;ão do evet)to," e ainda: cadeiras, mesas, energia elétrfi
mineral e coPOSdesc;Jrtáveis.
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cLÁUSULA QUINTA ..DaEXlIQlcãpdo Oldtlte:
5.1 Os serviços objeto do presente Certame, serão prestados pela equipe técnica da empresa
contratada/executora, conforme detalhamento constante no Anex., I - Ter • ., de Referênda, do
Edital de licitação que passa a integrar este. inmrumento contratual independente de sua
transcrição.
5.2 Detalhamento da Execução.
5.2.1 - A empresa exeçutaotedeverá çhegar 01 (um) dia ~ntes da data marcad~ para abertura da
Jornada Pedagógica, para certifk:ar das condiçÕesdo esPaçoe físico e equipamentos necessários
para a execução dos serviços. o iníCioda JORNADA PlEDAGOOIAestá preVista para às ShOOmindo
dia 22/02/2017, onde aeql:.lIpeda.empresa executora deverá já eStar·presente;
5.2.2 - A Palestra a ser r~limção .peio ProfiSSionalda empresa está previma para ás 14hOOmin
do dia 22/02/2017;
5.2.3 - As Oficin..~ estio prevjstas.·paraªoontec~em no dia 23/02J'l017 com início às 08hOOm!n,
sendo que a empresa eXecldtora deverá df$ponibiti2éJrequipe técnica pariasuficiente para atQntecer
simultaneamente às 06 (seiS) Qficiftas preVistas .neste Termo de Referencia .em salas
separadas.As oficinas aqui mencionadas tratarão de temas dístintos, conforme os profissionais por
oficina.

CLÁUSULASUTA .. lJ9 Vw«FtlrJtM* I!!MilP!llllte:
6.1 O valor global do presente contrato ••é de fl!. /I.)'.tJf!iJ,oo. (d~ .mllreais),que será
paga em única parcela no valor R$ 17.l)UaOO ldeiessete mN reais),preço correspondente ao valor
oferecido no PregãoPteséndaln". fJOJ/1.7da prQpostada Contrâtada, a qual é parte integrante
do presente Contrato.
6.2 O pagamento será. realizado. pela Sec;retariâ. MlJnicipal de Admini$ãção,· Finanças e
Ptanetarnento, sendo efetuados ao licitante vencedor através de DepÓsito Eletrônico Identificado
através de Agência Bancária, em tonta espedfica da Contratada, após entrega dos certificados aos
participantes da JORNADA PEDAGÓGICA2017 .•

6.3 Nenhum pagamento será efetuado a liçitante vencedora, na pendência de qualquer uma das
situações abaixo espeCificadas,sem que. isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
6.4 Atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto desta licitação, das
notas fiscais emitidas peta ftcitante vencedora;
6.5 O Município de rUIU/Ba pode deduzir, do mootante a pagarl os valores correspondentes a
multas ou lndenízações devidas pelo lidtante vencedor, nos termos do Contrato.
ÇbÁUSUbA SÉTIMA .. DR.BatI/é:
'7.1 O valor determinado na cláusula anterior f poderá·.ser reajustável de acordo com o IGP-M, ou na
falta dela outro índit:e governamental,.sendo admitidq somente após 12 meses de contrato.

CLÁUiUL.6 pRAVA - IIIDfIIIItiItl.flrsmtmtída:
8.1 As despesas decorrentes deste Contrata correrão à conta da Dotação Orçament:ária.a s
discriminada, consignada no Orçamento Geral do Munidpiol para o exercido financeiro d
2017.
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cLÁUSULA NONA - IIP Víncllo:
9.1 Fica detlt'lltiVamehtê CônVeríClôha60qUê em razio 110presente tomratê', MIo exIste nênhum
vínculo empreqatído e/ou trabalhista entre a PIlE'FEr1rJRA e o prepestoda CON7'IIA TADA.

cLÁUSULA .DÉCIMA .. /)a Fíg;fIjZ&á9:

10.1 A execução deste contrato será acom~nhada·e flscallzaqa pela ·$eCrtI.ria Municipal de
EduCllÇão, através de servidor designado p~lI"a acompanhar e. fiscalizar a execuçio deste
instrumento.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRQ - QjIMultiU

11.1 Fica pactuada a multa de 2%(dois por cento) do valor totaí deste<Contrato,para a parte que
infringir quaisquer cláusulasdo presente instrumento.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - QjI Rf'lliClsIq:

12.1 APREFEITllRA poderá rescindir o presente Çontrato, por ato aqministrativo unilateral, nas
hipóteses previstas nos amgQs 77, •78, 79 e lll~ da lBi.II.Ii(J{ilg3, sem que caiba a
CONTIlATADA qualquer .lndenização, sem embatgp da ••imposição das. penalidades que se
demonstraram cabíveisem processo administrativo regulamentar;

12.2 A infração de quaisquer das cláusulas, enseja à parte prejudicada.a faculdade de rescindir o
presente contrato.

13.1 Além da prestação de todos os serviços inerentes à consecuçãodoobjetívo contratual, obriga
se a CONTRA.TADA, a prestar à .PRU.nvRA. todas as informaçi5espertinentes··ao andamento
dos serviços, antes! durante e .apóso (jesenvoMmento dos trabalhos correspondentes.

CLÁUSULA Dél=IMA QUARTA - DqFptg;

14.1 Ficaeleito o foro da Comarcade CARINHANHA(BA)para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes
do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por maiSprivilegiado que seja ou
venha ser.

cLÁu§ULA DÉCIMA QUINTA. - Dal!qllJ._.
15.1 Incumbirá ao Municípioprovidenciara pUblicaçãodeste instrumento, por éxtrato, na Imprensa
Oficial do Município e no Quadro de Avisos da Prefeitura, confQrmedispõe o artigo 61, parágrafo
único, da lei na 8.666/93.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam..o Pf"esenteContrato em 02 (vias) vias
de igual teor e forma, na presençadas testemunhas abaixo.

',:1.'::;;: ~Ü:.' T.."i.;,:·,',Lto.-;:Seze Contratos
~i à f·rQf-eit.tkr,~ .. w'tln:ici,p:,il <:.lta.rUIU C.N?,] 1€v~U_tL1581uonl-8
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ITESTEMUNHAS:

Dilson Pereira M

2 - ~ BarrQs _ !':PF595.662.565-15

C'lx-ç·';,:_·,:,;:jade LLc_Lt,J,;::'->:;:~c Cc nt r-at os
Pee I'e.í t.uze Mu-nicipal de l~)lD CNI',J lf,~416~lSa/i)UO_l~8'7
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