
C0NTRATO DE PRESTAGAO DE SERVT9OS Ne SLA-2O22

Pelo presente Instrumento de Contrato de Prestagao de Servigos, de um lado a SECRETARIAMUNICIPAL
DE EDUCACAO, Pessoa juridica de Direito Priblico Interno, inscrito no CNPj/MF sob na
30.6L2.975/0001-31, com sede administrativa na Praga Cel. Zeca Leite, na 415, Centro, Brumado-BA,
representado neste ato pelo seu Secretiirio Municipal o Sr. fOAO NOUTSCO DA COSTA cadastrado no
CPF/MF sob n' 158.673.905-00, portador Carteira de Identidade RG n' 1.910.04340/SSP-BA, residente
e domiciliado na Rua loio XXIII, na 58, Bairro Novo Brumado, neste municipio de Brumado, a seguir
denominada simplesmente CONTRAIANTE, e do outro lado a Empresa GETSEMANI PROJETO,
CONSULIORIA E ENSINO EIRELI com sede na Praga Pompflio Leite, no 186, sala 11, Centro,
Brumado/BA, CEP: 46700.745, inscrita no CNPI/MF sob n0 32.968.541/0001-02, representada neste
ato pelo Sr. Ebano Henrique da Silva Riz6rio, portador da C6dula de ldentidade R.G. na 09.555.660-53,
CPF/MF no 025.004.395-50, doravante designada CONTRATADA, estdo justas e acertadas para
celebrarem o presente contrato, referente ao PREGAo ELETRoNIC0 Ne 77-2022, devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal em 74/70/2022, dentro das cldusulas e condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO

Constitui objeto do presente contrato 6 Atender despesa com contratagio de empresa especializada
em cursos e treinamentos nas 6reas de formagio de professores e gestores educacionais para
ministrar Curso de Formagio Continuada, em nlvel de p6s-graduagio, destinado aos Professores
e Gestores Escolares, bem como aplicageo e andlise de provas diagrr6sticas destinadas aos alunos
da Rede Municipal de Ensino do Municlpio de Brumado, conforme especificagSes e quantitativos
constantes no Termo de Refer6ncia em anexo,

V. TOTAL

R$ 696.000,00

CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES,

COM CARGA HORARIA DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA)

HORAS, COM ENCONTROS PRESENCIAIS BIMESTRAI' COM

CARCA HOR.ARIA MiNIMA DE 6 (SEISJ HORAS, SUPORTE

TECNICo EscRITo E MATERIAL INSTRUCIoNAI"
CoNDIZENTES COM A IMPLEMENTaCAO OO CURSO DE

FORMAEAO CONTINUADA, EM FORMATO DE LIVRO, COM

FOL}IAS DE PAPEIS REUNIDAS EM VOLUME CUIO DORSO

DEVERA sER UNIDO POR MEIO DE COSTURA, RECOBERTO

POR CAPA DURA, COM PAGINAS COM DIMENSoES MfNIMAS

DE 2LX47CM A TODOS OS PARTICIPANTES, CERTIFICAEAO

R$ 943.999,92

ITEM QUANT. UNID. DESCRTE6O v. uNn

7 24 MBs

CURSO DE FORMAEAO CONTINUADA PARA GESTORES

(DIRETORES, VICE"DIREToRES E COORDENAD0RESI, COM

CAR6A HORAR1A DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) HORAS,

COM ENCONTROS PRESENCIAIS BIMESTRAIS, COM CARGA

HORARIA MINIMA DE 6 (SEIS) HORAS, SUPORTE TECNICO

ESCRITO E MATERIAL INSTRUCIONAL CONDIZENTES COM

A IMPLEMENTAEAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA,

EM FORMATO DE LIVRO, COM FOLHAS DE PAPEIS REUNIDAS

EM VOLUME CUJO DORSO DEVERA SER IJNIDO POR MEIO DE

COSTURA, RECOBERTO POR CAPA DURA, COM PAOINAS COM

DIMENSOES MTNIMAS DE Z1X47CM A TODOS OS

PARTICIPANTES, REALIZAqAO DE ANALISES INDIVIDUAIS

DOS GESTORES SEGUINDO CRITERIOS DE ANALISE DE

GESTAO, APRESENTAEAO DE RELAToRIOS INDIVIDUAIS E

COLETIVOS, CERTIFICACAO EM NiVEL DE ESPECIALIZAEAO

EM OESTAO ESCOLAR E COORDENASO PEDAG6GICA,

PRODUEAO DE ARTIGOS DERIVADOS DE PESQUISAS FEITAS

DURANTE A FORMAEAO CONTINUADA E CONTROLE DE

FREQUENCh POR MEIO DE BIOMETRIA OU

RECONHECIMENTO FACIAL.

R$ 29.000,00

2 24 M0s R$ 39,333,33
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EMN DE P6S.GRADUAEAO EM NEUROAPRENDIZAGEM,

PALESTRAS BIMESTRAI S, OFICINAS, MINICURSOS,

COORDENA9AO DE AREA CO M AUXiLIO NA ELABORAqAO DE

AVALIAg0ES, DETERMINAEAO DE METAS SMART E SEU

ACOMPAN HAMENTO, PRODUqAO DE ARTTGOS DERIVADOS

DE PESQU ISAS FEITAS DURANTE A FORMAqAO CONTINUADA

E CONTRO LE DE FREQUENCIA POR MEIO DE BIOMETRIA OU

RECONHECIMENTO FACIAL.

ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES E PROI.'ESSORES POR

MEIO DE ARIICU raDoREs DE ARra nr Ponue

CONIINUADA, COM ENCONIROS SEMANAIS EM CADA

ESCOLA, COM CARGA HoRARTA MiNIMA Dlj ATUA#o DE

CADA ARTTCULADOR DE 2O (VINTE) HORAS, COMO SUPORTE

As ATIVIDADES PEDAGOGICAS, ELABORAEAO DE

AvALIAqoEs, METoDoLoGlAs ATIVA, unstNo Hlsruno r
coNTROLE DE FREQUBNCIA

RECONHECIMENTO FACIAL.

POR MEIO DIi BIOMETRIA OU

PARAGRAI.O Ulrltco - (DA VINCULAEAOJ - O presente CoNTRATO vincula-se as determinag6es da Lei

ne 70.520/02 e 8.666/93" .r", "t;;;;r " 
io p.."rro aa-inistrativo ne 74/2022 de 13 /09/2022'

cuia ticitasao foi r.rrirra, n, Inl"aliiir?."i."g* ri""o"i co Ne 71/2o22 de L4/09 /2022'ripo Menor

prego por Lore, co. our".raniiloliLp"Jf;uor .ortidos na Lei nir 10.520/02, que integra ao presente

.oni.rio, independentemente de transcrigio'

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes da execugio do presente

cOrrrfnafo correrio por conta das dotaEoes orqamentArias:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAqAO

00.001.12.361.0004.2040.3.3.90.39.00 (Fonte 1.500.1001/Despesa 44) - MANUTENEAo oas aqOns no

ENSINO BASICO

CLAUSULA TERCEIRA - PREEO E CONDICOES DE PAGAMENTO

3'l.ovalordopresenteC0NTRAT0dePrestagaodeServi.gos6ovalorofertadopeloCoNTRATADo
para o Iote 1 constante a' pt"p'"'it" 'p"';;;;;a; 

no lregao 
Eletranico Ne 7l-2o22 ' que faz parte

integrante deste insffumen,", iiiip"ii""t"mente de t."nr..ig"o lulo o valor total estimado 6 de R$

2,Sgg.ggg,g2(Dois milh6es, quinhentos e noventa 
" "o'" 

til"'o'"centos e noventa e nove reais

e noventa e dois centavos), ixo, in.turo, todos os *.,o. ..i"uuo" a todos os servigos necessarios )

oerfeitaexecuqdodoseruiqo..omoamb6mtodososcustosrelativosAmiodeobra,licengas,encargos
sociais e trabalhistas, contribuig6es fiscais" impostos' taxas' bem como todas as despesas diretas e

indireras e quaisquer **.;##;#;';[6;; objeto contratado, o pasamento ser6 feito

,"Auntu noLt nsiais devidamente preenchidas'

3.l.l.0pagamentorelativoaestaclausulaTerceirasersrealizadoemContacujosdadosforam
fornecidos pela Cont 

"t.ar, 
u rl[.i, cirsrilaul pnolETO, CONSULTORIA E ENSINo EIRELI - Banco

!railosfzS6 agencia: 3231 Conta corrente: 734764'

R$ 720.000,00R$ 30.000,00
t"tEs

r,rBs

24

24
R$ 240.000,00R$ 10.000,00

4

Rs 2.599.999,92

ROVAS

CIPA

TRIIrUTADAS
AvALTASo

PARAlIVA

3ST CAS, rrR s)AGNDPEDSEEPLIA cAGAo
oD AENDos ATENs ANsfRJEDAS Asn TOANo,AOVEZES

oNNSIEEDLNIUMFREDDANU s0ALososDTO
ND0GUSERNc N0 o,oNNMPLEME

EDSTEMASIPELOD soUTILIZAsRAMETROPA
EDALISEANDASAEB REALIZ CioECAsAsUEDDA cAqio

cES oLAS,TURE RMAS,ENT0C MRMADs FOEDADO

CIPA
VALO

0ACI NAL.IA14p NEo MENE SINDLED MUNRE oEST IMAI'TOTALR
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3.2 - A Secretaria Municipal de Educaqio efetuar6 o pagamento i licitante em at6 30 (trintal dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descriqio detalhada dos servigos durante o
m6s, juntamente com uma c6pia das requisig6es e da apresentagao da Nota Fiscal correspondentc,
devidamente aceita e atestada pelo 6rgio competente, vedada i antecipagao de pagamento, para cada
faturamento.

3.3 - A Nota Fiscal deveri ser apresentada ap6s a expedigio do Termo de PreshEao dos Servigos.

3.4 - 0correndo erros na apresenhgao do(s) documento(sJ fiscal(isJ, o[s) mesmo(s) seri(io]
devolvido(s] I contratada para corregio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresenhgao da nova fatura, devidamente corrigida.

3.5 - A Secretaria Municinal de Educacio ooderA deduzir do Dasamento imnortAncias oue a oualouer
titulo lhe forem devidos pela contratada, em decorrancia de inadimplemento contratual ou ouffas de
responsabilidade da contratada.

3.6 - No caso de pagamento mediante dep6sito banc6rio o CNPj/MF ou CPF/MF constante do respectivo
processo e o CNPI/MF ou CPF/MF da conta banciria deverao ser coincidentes. Ressaltando-se, que nio
serao efetuados cr6ditos em contas:

aJ de empresas associadas;
bJ de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de s6cio;
eJ de representante;
fl de procurador, sob qualquer condigio.

3,7 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condig6es estabelecidas
neste C0NTRATO.

3.8 - Nenhum pagamento seri efetuado d contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagio financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

3,9 - A contratada arcarS com todos os custos referentes i mio-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos
de todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros
de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos
necess6rios aos servigos do objeto deste CONTRATO.

CL1USULA QUARTA - VALIDADE

4,1 - Este CONTRATO de Preshtao de Servigos teri validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da
data de assinatura, respeitadas as determinagSes do art. 57, inciso II, da Iei 8.666/93 com suas
alterag6es.

CTAUSULA QUINTA - OBRIGAEOES DO CONTRATADO

5.1 - Cumprir o presente CONTRATO de Prestagio de Servigos conforme disposi96es nele constantes.

5.2 - Cumprir integralmente todas as clausulas constantes dos contratos porventura firmados, sob pena

de cancelamento do presente CONTRATo de Prestagdo de Servigos.

5.3 - Deveri fornecer, sempre que solicitado pelo executor do contrato, os esclarecimentos e as

informag6es requeridas. Al6m disso, deve permitir e facilitar a fiscalizagdo dos servigos.

\11.
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5.4 - Dever{ manter enderego e contatos (telefdnico e de e-mail) atualizados at6 o t6rmino da vigdncia

desre coNTttATo;

5.5 - 0 CONTRATADO 6 responsivel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nio excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade I fi scalizagio.

5.6 - O CONTRATADO ser6 respons6vel pela qualidade dos serviqos que constituem o objeto deste

contrato e, inclusive com obedi6ncia i legislagio pertinente em vigor.

5,7 - O CONTRATADO compromete-se a prestar os servigos objeto deste contrato conforme descrito
no Edital e na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer parte
integrante deste Termo, independente de transcrigio.

5.8 - Manter durante toda a execugio deste Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ela

assumidas, todas as condig6es de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitaqdo.

5.9 - O CONTRAXADO deverd supervisionar e fiscalizar os servigos prestados por seus empregados.

5.10 - 0 CONTRAXADO fica obrigado a aceitar acr6scimo de ati Z5o/o [vinte e cinco por cento) nas
quantidades estimadas no edital, nas mesmas condig6es confratuais.

5.11 - 0 CONTRATADO estabelecerd mariz ou filial no municipio para assegurar a boa e fiel prestagio
dos servigos contratados.

5,12- 0 CONTRATADO deverd possui4, durante toda a vigdncia contratual, profissionais qualificados
para executar as atividades inerentes ao Termo de Referdncia

S.LZ.L- A experiencia dos profissionais de que trata no item acima, deverd ser comprorrada por
meio da apresenhgao de atestados, certid6es, contratos de trabalho ou de prestagao de serviEo,
declarag6es ou quaisquer documentos id6neos, expedidos por pessoas jurfdicas, ls quais os
profissionais tenham prestado servigos, ou pafticipado de curso de formagio, emitidos de forma
expressa e inequivoca

5.13- Executar os servigos de acordo com as especificag6es exigidas no termo de referOncia;

5.14 - Substituir o servigo nao aceito pelo CONTRATANTII, no prazo 24 lvinte e quatrol horas, a partir -r
da ci6ncia da rejeigio;

5.15- Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviEos;

5.16 - Manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condiq6es de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagdo;

5.17- Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentagao de documentos
comprobat6rios de mudanga de enderegos, telefones, composigdo societdria, endereqo dos s6cios,

contratos sociais e alteragdes;

5.18 - Manter em Brumado, por pelo menos 3 (tr6sJ anos, sede, filial ou representaEao dotada de toda
infraestrutura tdcnica adequada, com recursos humanos qualificados, necessdrios e suficientes para a
preshgao dos servigos ora contratados;

5.19- Recrutar e selecionar profissionais, para os postos de trabalho, observando os requisitos t6cnicos
estabelecidos neste Termo de Refer6ncia;
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5,20- Manter pessoal devidamente identificado, por meio do uso de crach6s de identificagio, de acordo
com os padrdes de identificagio do contratante;

5.21 - Substituir qualquer profissional sempre que seus servigos e/ou conduta forem julgados
insatisfat6rios e/ou prejudiciais ao CONTRATANTE, d disciplina da AdministraEio Priblica e/ou ao
interesse do Servigo Ptlblico, fazendo-o imediatamente, ap6s o recebimento da correspondente
NOTIFICA$40, sendo vedado o retorno do profissional substituido ds depend6ncias do CONTRATANTE
para realizagio de qualquer atividade correlata is desempenhadas e deflnidas neste Termo dc
Refe16ncia;

5.23- Ndo permitir que os profissionais executem quaisquer outras atividades, senio aquelas definidas
no Termo de Refer6ncia, durante o horiirio em que estiverem prestando servigo.

5.24 - A CONTRATADA deverd realizar os cursos/treinamentos nos ambientes, com o piblico e com a
quantidade de participantes, definidos em acordo com a Secretaria Municipal de Educagio, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA a disponibilizagio dos materiais necessdrios para a realizaEio da
atividade proposta

5.25 -A CONTRATADA deve oferecer suporte t6cnico escrito e material instrucional, condizcntcs
com a implementagio do curso de formagio continuada, em formato de livro, ou seja, folhas de pap6is
reunidas em volume cujo dorso 6 unido por meio de cola ou costura, recoberto por capas mais
resistentes, com pdginas com dimens5es minimas de 21x47cm. Sendo entregue a todos os participantes
em cada encontro de formagio continuada um exemplar relativo ao tema proposto.

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAqOES DO CONTRAIANTE

6.1 - Permitir o acesso dos funciondrios da CONTRATADA, devidamente oedenciados, is depend6ncias
das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, aos dados e demais informagOes necessdrias ao
desempenho das atividades previstas neste Termo de Refer6ncia;

6.2 - Veriflcar a qualificagao dos profissionais indicados pela CONTRATADA quando do inicio da
prestagao dos servigos, podendo exigir a imediata substituigao daqueles que nio atenderem aos
requisitos estabelecidos em Contrato;

6.3 - Comunicar e contratada a necessidade de substituigao de qualquer profissional que scia
considerado inadequado para o exercicio das fun96es que lhe forem atribuidas;

6.4 - Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessirios que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

6.5- Atestar o recebimento do material e dos servigos contratados, rejeitando-os caso nio estejam dc
acordo com as especificag6es trazidas neste Termo de Refer6ncia;

6.6 - Efetuar os pagamentos A CONTRATADA conforme previsto neste Termo de Referancia, ap6s o
cumprimento das formalidades legais.

CL{.USULA SETIMA - INCIDENCIAS FISCAIS

7.1 - O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentagao de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuig6es fiscais e parafiscais, encargos Babalhistas e todas as despesas incidentes
sobre os servigos, nio cabendo quaisquer reivindicag6es devidas a erros nessa avaliagio, para efeito de
solicitar revisio de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

7.2 - Ficando comprovado, depois do neg6cio realizado e antes da enffega do objeto, que o
C0NTRATADO acresceu indevidamente a seus pretos valores correspondentes a quaisquer tributos nao

,,iit ."
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incidentes sobre os servigos contratados, tais valores serao imediatamente excluidos, com o reembolso

do valor porventura pago ao mesmo.

cL{usuLA oITAvA - FIscArIzAqAo.

8.1 - O acompanhamento e fiscalizaEio, para o fiel cumprimento e execuqAo deste CONTRATO, sereo

feitos pela servidora pelo servidor Ronaldo Santos Amaral, indicado pela Secretaria Municipal de

Educagio. a quem caber6 a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condigoes e

disposig6es deste CoNTRATO, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer

evenrualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou adminisffariva.

B,2 - Fica reservada i fiscalizagio a competencia para resolver todos e quaisquer casos singulares,

duvidosos ou omissos neste CoNTRATO, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se

relaciona direta ou indiretamente com o ob,eto deste Contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio
e a ampla defesa.

8,3 - A atuaEao da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade rinica e integral exclusiva do

C0NTRATADO, no que concerne I execug6o do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante
o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrancia de eventuais irregularidades na execugio
do conffato nao implica em co-responsabilidade do Contratante.

8.4 - O CONTRATADO deve permitir e oferecer condig6es para a mais completa fiscalizaqio do
Conffatante, fornecendo informag6es e propiciando o acosso A fiscalizaglo dos servigos referentes ao

obieto contratado, bem como atendendo as observag6es e exig6ncias apresentadas pela fiscalizagio.

8.5 - 0rdenar a imediata retirada de suas dependOncias, de empregados do CONTRATADO, cuia
permanencia seja inconveniente, ou que venha embaraEar ou dificultar a aE6o fiscalizadora, correndo
por sua exclusiva conta quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdenci6rias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha.

CLAUSUI-A NONA - CONTRATO

9,1 - 0 CoNTRATADO poder6 ser convocado para assinatura do contrato no prazo de at6 5 (cinco) dias
tteis, a contar do envio da convocagdo via Diirio Oficial do municipio ou e-mail.

9,2 - O nAo atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato
implicara na aplicagio das sangbes previstas no edital que deu origem a este CoNTRATo.

cL{usuLA DfcIMA - LocAt E pRAzo Dos sERvleos

10.1 - Os Servigos deverao atender todos os gestores e professores, bem como todos os alunos da rede
municipal de ensino, em todas as unidades escolares, conforme indicagio da Secretaria Municipal de
liducagSo.

10.2 - 0s servigos deverio ser realizados conforme estabelecidos e a depender das necessidades da

SEMEC, sempre em atendimento is exigdncias e solicitag6es da Secretaria Municipal de Educagao.

10.3 - 0s servigos deverio ser iniciados em at6 10 [dez) dias ap6s a solicitagSo realizada pelo
Departamento Tdcnico da Secretaria Municipal de Educagao.

10.4 - Os servigos objeto desta licitaqio n6o podem sofrer descontinuidade.

CI,{USULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DO VALOR
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11.1 - 0 preEo contratado podera ser reajustado desde que decorrido 01 [umJ ano, a contar da data dc
apresentagao da proposta na licitagio, de acordo com a Lei ne 10.792/2007.

11.2 - 0 reajuste do prego contratado, ap6s o prazo estipulado na cl6usula supra, levar6 em consideraEio
a variagio do fndice do IPCA findice Nacional de Preqos ao Consumidor Amplo) acumulado nos rlltimos
l?(doze) meses, ou de outro indice que vier a substituilo. 56 ocorreri reajuste, se o prazo do contrato
for superior a 72 (d,oze) meses, atendendo, assim i determinagio legal.

11.3 - A concessio do reajuste ser5 precedida de ato da autoridade competente devidamente motivado,
cabendo i Administragio da CONTRATANTE verificar se os novos pregos a serem contratados nao estao
superiores aos cobrados por outras empresas que disponibilizam iddnticos servigos a outros 6rgaos
pfblicos, devendo as partes, se for o caso, rever os pregos para adequd-los is condig6es existentes no
inicio do contrato firmado.

11.4 - O reajuste do valor se fari mediante solicitaEio formal da parte interessada, devidamentc
lustificado, se concretizando atrav6s de acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Ao LICITANTE que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, serio aplicadas as san96es abaixo
descritas, gxaduadas conforme a gravidade da inliagdo, sem prejulzo de sang6es civis e criminais, ap6s
o pr6vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio.

11.1.1 - A empresa adjudicatriria deverd observar rigorosamente as condigSes estabelecidas
para a realizagio do objeto conEatado, suieitando-se ls penalidades constantes no art Tq da Lei
ne L0.520 /02 e nos arts. 86 e 87 da Lei ne 8.666/93 e suas alterag6es.

12,2 - Constitui illcito administrativo a pritica dos seguintes atos pelo ]igilaulq:
a) impedi4, frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinaqao ou

qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a

terceiro o ensejo de devassd-lo;
cJ afastar licitante, por meio de violOncia, grave ameaqq fraude ou oferecimento de vantagem dc

qualquer tipo;
dl desistir de licita[ em razao de vantagem oferecida;
el apresentar declaragio ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, A

atualizagio cadastral ou I participagdo no procedimento licitatdrio;
fl recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatiirio, em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, exceto
quanto aos licitantes convocados na contrahgao de instituiEio brasileira, que detenha inquestion6vel
repuagao 6dco-profissional e nio tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagio entre o objeto do
contrato e a finalidade precfpua da instituigao, inadmitindo o trespasse da execugio do objeto contratual
a terceiros, que ndo aceitarem a contratagao nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro
adjudicatdrio, inclusive quanto ao prazo e prego;

g) cometer fraude fiscal.

12.3 - Constitui ilJcito administrativo a pr6tica dos seguintes atos, pelo gotEaladq:
a) admitil, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagio ou vantagem, inclusive prorrogagio

contratual, durante a execugio do contrato celebrado com o Poder Prlblico, sem autorizagio em lei, no
ato convocat6rio da licitagio ou nos respectivos instrumentos contratuais;

b] haver concorrido, comprovadamente, para a consumagdo de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificag6es ou prorrogagSes conEatuais;

c) ensejar a sua contratagao pela Administraqio, no prazo de vig6ncia da suspensio do direito
eclaragio de inidoneidade;de licitar ou contratar com a Administragio ou da

NA
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dJ incorrer em inexecugdo de contrato;
e] frauda4, em prejuizo da Administragio, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os

pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso

do contratado; alterando substAncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando,

injustificadamente, mais oneroso o contrato.
f) frustrax, injustificadamente, licitagao instaurada pela Administragio;
gJ cometer fraude fiscal.

12.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hip6teses clencadas no item 11.2 e 11.3, respecti mente,
poder3o ser aplicadas as seguintes penalidades:

aJ Advert6ncia;
b) Multa de 10% (dez por centoJ em caso de recusa do adjudicatario em firmar o contratoi
c) Multa de 20%o [vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
dJ Multa de 50% [cinquenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
eJ Suspenseo temporiria de participar de licitaEio e impedimento de contratar com a

Administraqdo Municipal por prazo nio superior a dois anos;
f) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Pirblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puniqio ou at6 que seja promovida a reabilitagdo perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser5 concedida sempre que o contratado ressarcir a -r
AdministraEao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangio aplicada com base na
alinea anterior.

12.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Conrratada seri advertida, devendo
apresentar defesa no prazo de 05 (cincoJ dias tteis.

L2.6 - A advert6ncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio n6o dar5 ensejo I
aplicagio de outra(sJ penalidade(sl.

12,7 - A advert6ncia quando nio seguida de justificativa ou seguida de justificativa nio aceita pela
Administragio, dard enselo i aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d"
do item 11.4, inclusive, poderS acarretar na rescisdo unilateral do contrato.

12.8 - A multa prevista na letra "b" poderi ser aplicada acumulada com uma das penalidades previstas
nas letras "c" e "d" todas do item 11.4.

72,9 - Para a aplicagdo das penalidades previstas serdo levadas em conta a natureza e a gravidade da

infragio, os prejuizos dela advindos para a Administragio Priblica e a reincid6ncia na prdtica do ato, sem
prejufzo de sang6es civis e criminais cabfveis.

t2,LO - A dosagem da pena e a dimensao do dano ser6o identificadas pela Secretaria Municipal de

Educaqio.

12.11 - As multas serio calculadas pelo valor total do Contrato.

L2,L2 - As multas nio tem carater compensat6rio e o seu pagamento nio eximir6 a contratada da

rcsponsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es cometidas.

12.13 - A Administragio Priblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido i contratada
o valor de qualquer multa porventura imposta em virfudc do descumprimento das condigoes pactuadas.

L2,L4 - Serio punidos com a pena de suspensdo temporAria do direito de licitar e impedimento de

contratar com a Administragio os que incorrerem nos illcitos previstos nas allneas "fl' e "g" do item 12.2

n,
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12.15 - Serio punidos com a pena de declaraqio de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragio, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida
a reabilitagdo perante a autoridade competente para aplicar a punigio, os que incorram nos ilicitos
previstos nas alineas "a" a "e" do item 11.2 e nas alineas "b", e "d" do item 11.3.

CLAUSULA DfCIMA TERCEIRA - REsCIsAo,

L2.7 - A inexecugio, total ou parcial do contrato ensejar5 a sua rescisio, com as consequdncias
contratuais e as previstas na Lei Federal n.0 8.666/93.

PAIU(CRAFO PRIMEIRO - A rescisio poder6 ser determinada por ato unilateral e escrito do
C0NTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVll do art. 78 da Lei Federaln.e 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisio ocorrer com base nos XII a XVII do art 78 da Lei
Federal n.0 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do $ 2o do art.79 do mesmo diploma.

PAR.aGRAFO TERCEIRO - Os Contratantes poderio rescindirl no todo ou em parte, o presentc
insrrumento, mediante aviso escrito, com anteced6ncia minima de 30 (trintal dias. Neste caso, a
CONTRATADA perceber6 apenas e exclusivamente o valor dos servigos efetivamente realizados at6 a
data da rescisio.

cltiusulA DfcIMA QUARTA - DIsPosIEoEs cERAIs, - Para os casos omissos ser6 aplicada a

legislagio que couber, obedecidas as disposigdes previstas na Lei ns 8.666/93 e suas alterag6es.

PAR.i(GRAFo PRIMEIR0 - o CoNTRATANTE nio respondera por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados i execugio do presente Contrato.

PAR.AGRAFO SEGUNDO - 0 presente Contrato nao poderii ser objeto de subcontratagio, cessio
ou transferdncia, no todo ou em parte.

PARAGRA"FO TERCEIRO - Na interpretaqao das disposig6es deste Contrato e integragao das
omiss6es, desde que compatlveis com os preceitos de Direito Ptiblico, al6m da necess6ria invocagSo As

normas prescritas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PAR.AGRAF0 QUART0 - o CoNTRATADo responder6 por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralisag6es na execugio do objeto contratado, salvo na ocorr6ncia de caso fortuito ou
forga maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislagio vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorr6ncia, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - Ap6s o 10a (d6cimo) dia de paralisagio do objeto contratado, o
CONTRATANTE, podere optar por uma das seguintes alternativas:

aJ promover a rescisio contratual, independentemente de interpelagio judicial, respondendo o
C0NTRATAD0 pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
b] exigir a execuEao do Contrato, sem prejulzos da cobranga de multa correspondente ao periodo total
de atraso, respeitado o disposto na legislagio em vigor.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE providenciard a publicaqio resumida do CONTRATO e

seus ADITAMENTOS, no Di6rio 0ficial do Municipio, nos termos da legislagio vigente.

PARAGRAFO SETIMO - Sao partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregao Eletronico Ne

,' I
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CLAUSULA DiCIMA QUINTA. DO FORO

I.'ica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Ptblica Municipal, como o

competente para dirimir questoes decorrentes do cumprimento deste CONTITATO de Prestaqao de

Servigos, renunciando as partes a qualquer o tro, por mais privilegiado que seja.

Brumado-BA, 14 de outubro d (
i>
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' qbxa-r6tra
' 21 de Outubro do2022
4-AnoX-No7238 Brumado

Di;irio Ollcial rlu
MUNIGIPIO

PREFEITURA MUNTCIPAL DE BRUMADO

PREFEITURA OE

BRUMABO
Educor poro Libedor

f,STADO DA BAIIH
cNPJAIF N. ld-t 05.70.4/000 r;3

Prrqa Cel. Zeca Lcltq n' 4I5 - Ceotro
Cf,P: 4610(H)00 - Brum'dcBA

ExtRATo Do coNTRATo pE pRESrAcAo DE sEP.vlcos Ne s7B-2022

coNTnATO Ns 518-2022
CONTRATANTE! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAEAO
CNPf/MF: 30.612.975l0001-31
CONTRATADA: GETSEMANI PRolETo, CoNSULToRIA E ENSINO EIRELI
cNPf /MF: 32.968.541 / 0007-02
Obieto: Atender despesa com contratagao dc empresa especializada em cursos e treinamentos nas
ereas de formatao de professores e gestores educacionais para mlnistrar Curso de Formagao
Continuada, em nfvel de p6s-graduaqao, destinado aos Professores e Gestores Escolares, bem como
aplicatao e analise de provas diagn6sticas destinadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino do
Municipio de Brumado
Vigencia: 24 [vinte e quatro] meses.
Modalldade de Llcitagao: Pregao Eleft6tico Na 71-2022,
Valor global: R$ 2.599,999,92 (Dois milhdes, quinhentos c noventa e nove mil, novecentos e
noyenta e nove reais e noventa e dois centavos)
06.001.12.361.0004.2040.3.3.90.39.00 (Fonte 1.500.1001/Dcspesa 44) - MANUTENqAo DAS

AeoEs Do ENstNo BAsrco
Data: Brumado-BA, 14 de outubro de 2022

CERTIFICAQAO DIGITAL: NUQONTBBMEVBQKUXQJEZOU

Esta edig6o encontra-se no site oficial deste ente.


