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CONTRAT0 N° 004/2022
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 004/2022
INEXIGIBILIDAI)E DE LICITACA0 N° 004#022
CONTRAT0 DE PRESTACAO DE SERVICOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, 0
MUNICITIO DE ITAJufpE E DO OU1`RO, A

EMPRESA ARETE CONSULTORIA. GESTA0 E
TREINAMENTO LTDA.

MUNIcipIO DE ITAJuipE, pessoa jurfdica de direito pdblico intemo, inscrita no CNPJ sob n°.
14.147.946/000]-90 com sede na Prapa Adonias Filho n°.16, nesta cidade de ITAJuipE, Estado da

Baliia neste ate representado pela sun Prefeita, Sra. MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR,

fl

brasjleiro, casado, prefeito municipal, portador da c6dula de identidade n.0 838171150, CPF n.0

920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria Pedro Hage, n° 281, Centro, nesta cidade aqui

ddenominada doravante designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente Contrato com a

empresa ARETE CONSULTORIA, GESTAO E TREINAMENT0 LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n. 4] .455.359/0001-30, estabelecida na Run Adolfo Maron, n° 2], andar 4, sala 406, Edificio Tarik,

Centro, Itabuna, Bahia, CEP 45.600-060, neste ato representado por RENEIDE GRACIELE DA
SILVA LISB0A, brasileira, casada, advogada, portader(a) do Registro Geral n° 1839912 ITEP/RN,
inscrito no CPF/MF sob o n° 013.177.694-06, residente e domiciliada na Run L, Lot. Parque Sao Joao,

n° 241, apto 10] , Pontalzinho, Itabuna, Bal`ia, CEP 45.603-156, neste ato denominate simp]esmente

CONTRATADO, celebram entre si o presente instrumento de contrato, em conformidade com os
termos da Lei 8.666/93 e alterag6es subsequentes. de acordo com Processo Adr7.fliifsrrmrfro w° 004/2022

e a Inexigibilidade de Licitacdo n°. 004/2022, mod-iante as cl*usulas e condi96es seguintes..

ccLAusuLAPRIMEmA-oR.ETo

a

Contratacao de empresa especializada em Consu]toria, Gestao e Treinamento, pal.a pta.nejar,
orientar e propor ap6es e projetos que viabilizem o desenvolvimento da |]olitica educacional do
Municipio de Itajuipe para o ano de 2022, acompanhar e orientar a aplica¢ao do Fundo de
MManuten¢ao e Desenvolvimento da Educac5o Bisica e de Valorizacfro dos Profissionais da
Educa¢£o q]undeb) m6s a mss, conforme disposic6es da Lei Federal N° 14.113#020, especialmente

a complementaqao do VAAR e suas atua]iza¢6es para 2022 e realizar o assessoramento da
Ssecretaria de Educagao de Itajuipe mos temas acima correlatos.

CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAO 0RCAMENTARIA
As despesas decomentes deste contrato correrao a conta dos recursos provenientes da dota9ao
oreamentaria, conforme o especificado abaixo:

RECURSOS 0RCAMENTARIOS
Tipo

03.OS.00 - Secretaria Municipal Educa¢ao

Unidade

03.05.05 -Secretaria Municipal Educa€ao

Projeto/Atividade

2067 -Manutencao e Deseuvolvimento da Educacao Bfsica

Elemento de Despesa

3.3.90.39.00 -Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte de Recursos

04 -Contribuicao Salfrio Educacao

RECIJRSOS ORCAMERTARI0S
Tipo

03.05.00 -Secretaria Municipal Educacao

Unidade

03.05.05 -Secretaria Municipal Educa€§o

,\
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Projeto/Atividade

2067 -Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica

Elemento de Despesa

3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte de Recursos

01 -Transferencia de Recursos de Impostos Educa¢ao 25%

CLAUSULA TERCEIRA - PREC0 E CONDICOES DE PAGAMENTO
0 contratante pagara a Contratada, pelos servigos objeto do presente contrato, a impoilancia de R$
6.500,00 (seis nil e quinhentos reais) de forma mensal, perfazendo urn valor global no exerc{cio

financeiro de R$ 78.000,00 (setenta e oito nil reais) que deverao ser depositados em favor da empresa

ARETE CONSULTORIA, GESTAO E TREINAMENTO LTDA na Conta Corrente: 123660890
Agencia: 0001, do Banco Inter.
Pelos servigos enumerados no objeto deste contrato, as despesas serao computadas da seguinte forma:

60 % do valor da nota fiscal emitida referente a prestacao de servicos serao computados com

r\

despesas com pessoal e 40 % (quarenta por cento) computados como insumos, nao podendo ser
contabilizado o valor total dos servigos prestados previstos no art. 20, inciso Ill, al]'nea a e b da Lei 101

de 04 de maio de 2000.

Os pregos poderao ser reajustados para manter o equilibrio econ6mico e financeiro do contrato,
conforme acordo entre as partes, pelo indice estabelecido pelo Govemo Federal.

Nos precos ofertados da Contratada, ja esfao inclusos todos os custos e despesas decorrentes de

transporte, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impljquem ou venham implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

CLAUSULA 0UARTA - PRAZ0
0 Contrato ted inicio com a assinatura do mesmo e tinino em 31 de dezembro de 2022, podendo ser
prorrogado, de acordo com o art. 57 inciso 11 do Estatuto das Licitag6es, Lei 8.666 de 2 I /06/1993.

CLAUSULA 0UINTA - DAS OBRIGAC6us DAS PARTES
A Contratada obrigarse
a)

a

Realizar o mapeamento proposto nesta proposta, com emissao de relat6rios e estudo tecnico

:T;ocaa,o£#s:i+::¥u£:as,
c)

Disponibilizar profissionais capacitados para a execugiv das atividades de consultoria;

d)

Emitir relat6rios e parecer sobre os objetivos da consultoria;

e)

Realizar o levantamento dos pagamentos da folha 70, 30 e administragiv livre exercicios de

2022;

I)

Realizar o levantamento do financiamento educacional - FUNDEB exercicio de 2022

mensalmente;

g)
h)

Estudo tdenico, com parecer, relacionado com o comprometimento do Fundeb na folha;
Elaborar relat6rio tdenico com previsfo do Fundeb para 2022;

i)

Orientar politicas pdblicas que visem a implementagiv do novo financiamento educacional;

j)
Apresentar propostas que contribuam para o recebimento de financiamento pilblico relativo a
complementagiv VAAR.

A Contratante obriga-se a:
a)

Disponibilizar arquivos magneticos contendo informap6es solicitadas pelos consultores;

b)

Disponibilizar arquivos sobre os dados do FUNDE8 2022 e anos anteriores;

c)

Fomecer informap6es sobre o quadro existente na educagao -professores e funciond,rios;
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d)

Fomecer informag6es sobre o quantitativo de cargos efetivos e em comissao;

e)

Fomecer c6pia da Legisfagao local sobre a legislagao educacional;

f)

Disponibilizar servidor da secretaria de Educapao para auxiliar os profissionais da consultoria

para obtengao de informag6es necessdrias para realjzar estudos tecnicos relacionados ao objeto proposto;

g)
Realizar o pagamento na foma estabelecida no contrato, exercer o acompanhamento e a
fiscalizapao da prestae5o dos servigos, por urn servico designado.

CLAUSULA

SEXTA -REGIME E FORMA DE EXECUCAO

0 contrato devefa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as c]ausulas avencadas e as
normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugao total ou parcial.

A execug5o do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por urn representante da contrata.nte,

especialmente designado, que anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas ao Contrato

rt

que determinara se necessdrias, a regularizagao das falhas observadas.
No valor contratado estao inclusos todos os custos dos servigos, tais como: mao-de-obra, encargos
sociais e fiscais, inpostos e taxas, despesas administrativas, transportes, seguros, luero etc. A

Contratante rejeitara, no todo ou em parte, qualquer proposigfro da entrega dos servigos em desacordo
com as especificap6es e disposic6es deste Contrato. A Contratada declara aceitar, integralmente, todos

os metodos e processos de inspec5o, verificagao e controle a serem adotados pe]a Contratante.

CLAUSULA SETIMA -DAS PENALIDADES
0 descumprmento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas sujeitara a coutratada
is sang6es previstas na Lei n.° 8.666/93, e alterap6es posteriores, garantida pr6via e ampla defesa em
processo administrativo.

Incidird ainda em multa de 0,4% (zero virgula quatro por cento) por dia de atraso, ap6s trinta djas de

aatraso, incidifa multa de 1% (irm por cento) ao dia, sobre o valor da parte de serviaps n5o entregue no

prazo estabelecido no documento de lieitagao, al6m da retencao do pagamento, enquanto perdurarem
quaisquer pend6ncias da Contratada, junto a Contratante.
0 atraso injustificado na execuc5o do contrato sujeitafa o contratado a multa de mora, na forma prevista
no instrumento convocat6rio ou no contrato, sem prejuizo das sang6es previstas nesta Lei, inclusive a

A

rrescisao de contrato.

CwhusuLA0ITAVA-DAINEXECUCAO/ERESCISA0D0CONTRAT0
A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis5o, com as consequencias contratuais e as

pprevistas na Lei 8.666/93 e Alterap6es de Posteriores e normas que norteiam a Administra¢o Pdblica.

Coustituem motivos para rescisao de conttqto:
0 nfro cumprimento de clausulas contratuais, especificag6es` projetos ou prazos; o cumprimento
irregular de clausulas contratuais, especificag6es, projetos e prazos; a lentidao do seu cumprimento,
levando a Administra95o a comprovar a impossibilidade da conclusao do servico nos prazos estipulados.

0 atraso injustificado no inicio dos servicos;
A paralisagao do serviap sem justa causa e plevia comunicacao a contratante;
Desatendimento das detemiinag6es regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sun execug5o, assim como as de seus superiores;

A rescisfro do contrato podefa ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos
enumerados mos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 8.666ro3;

Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que
conveniencia para a Administragao.
PRA¢A ADONIAS FILHO, N°.16-CENTRO CEP: 45.630-000
TEL./FAX.: (73) 3238-1712

lTAJuipE -BAHIA

E-MAIL: LICITAITAJUIPE@HOTMAIL.COM

haja

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR - 05/05/2022 13:48:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5615d1f0-cb00-42f7-8387-3db1dc7cf9e8

DHPARTAMENTo DE coNTRATos I LlclTAc6Es
CNPJ No.14.147.946/0001-90

`tiEN
PIREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPH
CNPJ No.14.147.946/0001-90

No caso de rescisao deste Contrato, a Contratada receberi` apenas o pagamento relativo aos servieos
entregue para a contratante. Observadas, por tanto a disposic6es da Secfro V, Capfulo Ill da Lei Federal
8.666ro3.

CCLAUSULANONA-DAFISCALIZACA0
Competira ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execucao do contrato, ben como o
ateste dos recebimentos due produtos, que ficafa sob responsabilidade do Fiscal do Contrato, o MARIA

DE LOURDES DE SANTANA SILVA -SECRETARIA DE EDUCACA0 ficando esclarecido que
a a9ao ou omiss5o, total ou parcial, da fiscalizapfro do CONTRATANTE n5o eximifa a CONTRATADA
de total responsabilidade na execugao do contrato.

§ 1° A FISCALIZACAO cabera o direito de rejeitar queisquer materiais que nfro satisfapam os padr5es
especificados ou os crit6rios de qualidade requeridos, ben como de exigir sua pronta e imediata

n

substituicao por outros que os atendam, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamap5o
ou indenizagfro.

§ 2° Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigencias do
Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decoITa qualquer Onus extra para
a CONTRATANTE, nao implieando essa atividade de acompanhamento e fiscalizag5o qualquer
exclusao ou redngao da responsabilidade da CONTRATADA, que e total e irrestrita com relapao aos
servigos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qunlquer falta, falha,

problema, irregularidade ou desconformidade observada na execucao do Contrato.
§ 3° A atividade de fiscalizapao n5o resultara, tampouco, e em nenhuma
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes. prepostos e/ou assistentes.

hip6tese,

em

CLAUSULA DECIMA - PUBLICACAO DO CONTRAT0
Dentro do prazo, contados de sua assinatura, o contratante providenciafa a publicapao no IMAP, em
resumo, o presente contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - C0BRANCA JUDICIAL

®

As importancias devidas pela Contratada ser5o cobradas atrav6s de processo de execugao, constituindo
este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobranea direta, mediante retencao ou
compensapao de cr6ditos, sempre que possivel.

CLAUSULA DECIMA- SEGUNDA - TRIBUTOS E I)ESPESAS
Constituifa encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas

decorrentes da formalizagao deste contrato e da execuc5o do seu objeto.

cLAusuiA DriclMA TERCEIRA _ DA ALTERACAO DO CONTRATO
O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pefa

ndministragao:

quando houver modificapao do projeto ou das especificag6es, para melhor adequagao t6cnica aos seuss
objetivos; quando necessalia a modifica¢o do valor contratual em decorrencia de acr6scinio ou
diminuigao quantitativa de seu objeto, mos limites permitidos por esta Lei;

Par acordo das partes: quando conveniente a substituieao da garantia de execugao; quando necessaria a

modificagao do regime de execuc5o do servico, ben como do modo de fomecimento, em face de
verifica¢o tecnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originirios; para restabelecer a relagao
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicfro da administrapao

para a justa remunera¢fro do servigo objetivando a manuteng5o do equilibrio econ6mico-fin
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inicial do contrato, na hip6tese de sobreviverem fatos imprevisiveis, ou previsiveis polem de

consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso

de forga maior, caso fortuito ou fato principe, configurando area econ6mica extraordind,ria e

extracontratual.

CLAUSULA DECIMA 0UARTA - CESSAO OU TRANSFERENCIA
0 presente contrato nao podera ser objeto de cessao ou transferencia, no todo ou em parte, ressalvadas
as subempreitadas de servicos especializados, as quais serao previamente submetidas a fiscaliza¢.o para
autorlzagfo.

CCLAUSULADECIMAOUINTA-DAFUNDAMENTACAOLEGAL
Cconforme os termos da Lei 8.666ro3 fundamenta-se o presente instrumento de contratapa,o da empresa
supracitada, previsto no artigo 13, inciso Ill, a saber:
"Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servi¢os t6cnicos profissionais especializados os

lrabalho\s relalivos a:

Ill -assessorias ou con.sullorias t6cnicas e auditorias financeiras ou tributdrias; "

CLAUSULA DECIMA SEXTA -FOR0
Fica estabelecido o Foro da Comarca do munieipie contratante para dirimir quak]uer dtlvida decorrente
ddaaplieagaodestecontrato.

E assin, por estarem justas e acertadas, as partes subscrevem o presente termo em duas vias identicas e
de igual teor para tomar born, firme e valioso.

Itdyuipe (BA), 03 de janeiro de 2022.

a
ARETE CONSULTORIA, GESTAO E TREINAMENTO LTDA
CONTRATADO
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