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GOVERNO DO ESTADO DOPARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESPORTE, CULTURA E LAZER 

Oficio nº 339/2022 - SEMED 

Ao Ilmo. Sr. 
Marivaldo Prado 
Secretário Municipal de Administração 
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/P A 

Prezado Senhor, 

Dom Eliseu-P~~5 de dezembro de 2022. 

Cumprimentando-o, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria a adoção de providências para abertura 
de processo Licitatório adequado, em conformidades com as legislações em vigor, objetivando a formalização 
de contrato para Contratação de Serviços de Assessoria e consultoria especializada na execução e 
acompanhamento dos programas educacionais federais, Ministério da Educação· MEC, por meio do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação·FNDE e suas respectivas prestações de contas, para atender à 
nece sidade de melhorias nessa área e a demanda dos diversos Departamentos e Unidades Escolares, pal'a 
atendimento ao FUNDEB · Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, junto Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, do 
Município de Dom Eliseu/PA. 

Reforçamos de antemão que esta Secretaria no intuito de dar agilidade a contratação, solicitou previamente 
ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal a realização de pesquisas de preços com três empresas 
distintas. Em resposta o departamento mencionou que foram realizadas pesquisas em quatro municípios 
onde os mesmos fizeram contratação similar e usando como referência de preço constatou-se através de notas 
fiscais de prestações de serviços que a empresa BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.803.108/0001·31, ofereceu valores similares em relação as demais contratações, 
conforme descrição dos itens e valores especificados no termo de referência. 

Obs: Anexo a este, termo de refe1·ência, 04 (quat1·0) cópias de notas .iscais de serviços, p1·oposta de preços, 
oficio solicitando pesquisa e 1·esposta a solicitação. 

Registramos, por oportuno, que essa secretaria tem o maior interesse e celeridade no processo requisitado 
pru.·a suprir as nossas precisões. 

Certo da compreensão e do empenho nestas medidas, sirvo-me para externar cordiais saudações, colocando· 
se a disposição para esclai·ecimentos. 

Secretár 
Decreto 

te, Cultura e Lazer 

··-~~·~·-t, nº 721, Jardim América - Dom Eliseu-PA - gabinete.semed@domeliseu.pa.gov.br 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO 
ESPORTE, CULTURA E LAZER 

·-· ....... -· -- -----------------·--- -··-~--.. ·-·---- ·--~----

TERMO DE REFERÊNCIA 

. ] .. O objeto do presente Tel'mo de Referência consiste na Contratação de Serviços de Assessoria e consultoritx 
:"'pecicllizada na execução e acompanhamento dos programas educacionais federais , Ministério da Educação
I.'IEC, por IDcio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e suas respectivas prestações de 
:;;mta.s, pai'a atender à necessidade de melhorias nessa área e a demanda dos diversos Depaxtamentos e: 

:J:-.iidacks Escolares, parn atendimento ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçãc 

3ásicE_ e de Valorização dos Profissionais da Educação, junto Secretal'Ía Municipal de Educação, Espoite . 
=:1..ücPxa e Lazer, do Município de Dom Eliseu/PA. 

~;. ::E. ,TUSTIFICATIVA 

= i2c1te é'.a n.ecessidade de atender a Administração Pública Municipal de ensino, busca -se a contratação de 
ê:,'....itJl'e:c.a para pl'estar serviços de Assessoria Técnica sobre a gestão e acompanhamento dos programas 
:?eclerais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, geridos por essa Entidade , a qu2._ 
: ecessita ele melhorias no acompanhamento e aplicação dos recursos federais repassados pela Autal'quia 8 

,- ,:sim dispor ele condições qualitativas para atender as áreas e os diversos Departamentos e Unidade, 
::.;~·(:olp1·es com os 1·ecm·sos financeiros de forma sustentável, mais eficiente, podendo, inclusive, melhorar 2: 

,;:eiüz:,;.çãc das compras através da implantação de um planejamento adequado dos eventos anuais 
:"•0.•in~dos pela Entidade. 

;"º üwestir em assessoria a Secretaria de Educação busca aperfeiçoamento e contribuição junto com os 
:;0.1".ridores. garantindo assim eficiência e adequado atendimento às necessidades e assim está sempl'e 
~:,;:;-1.lizada sob;:e às legislações/normas vigentes que regulamentam os recursos repassados automáticos s 
V,)luntá1·ios aos municípios para atende a maioria das ações e programas da Educação Básica do País. 

,-aic mencionar que os órgãos públicos devem cumprir os princípios básicos aplicáveis à Administração 
:?ública, em especial, aqueles constantes do art. 37, caput, da Carta Magna: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, elo;; 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legal idade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ( ... ) 

~ omo pode observar , dentre eles está o princípio da eficiência, inserido pela Emenda Constitucional nº E'. 
(.-2.fol'ma administrativa), como exigência a todos os órgãos públicos, para que prestem bons serviços à 
;;ovJação, com competência, para gerar a eficácia na atuação do Estado. 

•J•:,.,icJ.01·ando as mudanças que ocorreram nos últimos anos nos métodos de execução dos programas e dat' 
i,5''..':staçõcs de contas ele recursos financeiros recebidos para execução de programas do Fundo Nacional de 
".:::,i:scn;,rolvimento da Educação, assim como a constante atualização das normas que regem os programas, 
t:12,;:cebe-se a necessidade de apoio técnico e suporte de assessoria especifica, para buscar novos conhecimenws 
e assim, desenvolver um trabalho eficaz e eficiente no município. 

: FNDE tem como principal função prnver recursos e executar ações para o desenvolvimento da educação, 
)LJ•..;m•ando garantir um ensino de qualidade a todos os brasileiros. Seus recursos são direcionados aos 
,,:.;c:c<dos, ao Distrito Federal, aos municípios e organizações não-governamentais para atendimento às escolas 
!' -'.J)lit:as de educação básica. A t ransferência de tais recUl'sos financeiros ocorre de forma sistemática , 

2.ua Santos Dumont, 11º 721, Jardim América - Dom Eliseu-PA - gabu,ete.se11k·drii r!o111;:J/··~· ... 1;,J..,2·:.l.:,.J. 
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i'.•ernlihnclo o planej amento da aquisição, de modo a assegurar o que determina os artigos 205 a 208 da CF/88 
n2s csc()las dm·ante todo o ano letivo, desde que a Entidade Executora-Eex, atenda as determinações elas 
12gislações regulamentadoras de cada programa, bem como cumpra os prazos das prestações de contas. 

Os rncursos para operacionalizar os programas são transferidos diretamente a contas específicas abertas 
pelo próprio Governo Federal, sendo que o município deve realizar as compras e contratações de serviços 
paa e:::rncutá-los e garantir, assim, o funcionamento das escolas, sendo necessária ao final de cada exercício 
., ,_'GRli:;;ação elas prestações de contas dos recursos 1·ecebidos e executados pela Entidade Executora -Eex no 
1lcc01Te1· ele cada exercício. Ocorre que, a prestação de contas desses recursos é de forma informatizada, cm 
:<st-:.'ma próprio do F NDE, denominado SIGPC e SIMEC de notória complexidade e a maior ia dos gestme,3 
0,_1 técnicos precisam de orientação para realizar as prestações de contas de forma correta e que não catlSG 
1,enalização do município . 

. -_ c:,::retH alimentação nas de vidas abas, garante a entrega da prestação de contas nos moldes estabelecidos 
' d;' firg·ão e no caso ocorra falha , comprometido é o repasse dos recursos financeiros para o município, 
?.cu~T,atando em falt a de atendimento dos escolares e por conseguinte descumprimento do estabelecido na 
-~:?/88. Entretan to, por se tratar de um sistema inovador e de alta complexidade, inserido em um ambiente 
dóâmico, moderno e com diversos stakeholders, o desenho e a priorização do SiGPC estão constantemente 
:c:,D::;Íveis às orientações da política nacional de educação (agenda governamental) , dos órgãos de contrnle. do 
I,j"listório Público, Controladoria -Geral da União - CGU, entre outros. 

C-.1t1·0::;:::im. confirmou-se a necessidade de organizar o procedimento de análise da prestação de contas dos 
programas e projetos educacionais em etapas, as quais visam verificar informações que sejam suficientes 
p,,.r,:1. validar o cumprimento da formalidade documental, a execução financeira e a efetividade da execução 
'.'1;;ica, principalmente diante dessa nova perspectiva de gestão eletrônica das prestações de contas, a qual 
.·,~.r ·-1.er o particionamento do procedimento de análise da prestação de contas em três módulos operacionaif;: 
:.c.::.óé\ulo Contas On·line (recebimento e análise da formalidade), e módulo de análise (sob o aspecto financeir:, 
'º ,,1u-;i,-o ao cumprimento do objeto). 

Este., particionamento requer o diagnóstico da situação atual dos progrmas e das prest ações de contas í1C 

ei.unicípio como parte inicial do procedimento de prestação de contas, posteriormente o levantamento ,:: 
,, ·:flise, documental dos documentos necessários à correta prestação de contas e por fim, sob o aspecto 
_i;_·,Rr,ceiro e cumpr imento do objeto, a elaboração e registro final consolidado das prestações de contas no 
c-3-p_ 

l'To tocante ao tema é imprescindível mencionar a importância de acompanhar e compreendei· as legislaçõe~ 
C/_cle regulamentam a execução elos programas, assim o assessoramento de pessoal qualificado e de notól'iê. 
;;2:pel'iôncia sobre as temáticas são de cunho relevante para justificar a necessidade de contratação dos 
sc1·, iços visando garantir a eficiência do atendimento a regulamentação federal. 
-;:de ainda mencionar que a distância física entre a Sede do FNDE e os municípios, que ainda lidam com e 
~;c?viço do internet náo t ão eficiente, em virtude de vários fatores, faz com que o município necessite de 
supol'te físico e especia lizado em ações de intervenção junto ao órgão, a fim de garantir a execução dos 
):'og1·amas dentro de suas especificidade e legislações esvaindo assim a possibilidade do município ser 
r:,snFLlizado . 

:, ~-:.n·o fator a sel' considerado é o custo do translado de um representante municipal a Sede do FNDE, 
_:;,:;ahzada cm Brasília, redução de custos com diárias e outras despesas, que seria causada pela necessidade 
rlc- bu.scR efetiva e física de atendimento para esclarecimento de dúvidas e direcionamentos diversos, hoj(;' 
::;;.o tão efetivo em virtude da longa distância, assim a prestação de serviços com assessoria qualificada 8 

.-,_.:p0 Yicnte, por empresa situada nas proximidades da Autarquia facilita e agiliza o atendimento das 
:, º~m,ndas relacionadas aos Programas, todos os pontos devem ser considerados na busca eficiente par2. 
,::..,i1,.c:imento da pauta. 

- •.;•: UH'.o este exposto. destaca- se que a contratação de uma empresa visa, a excelência no acompanhamento 
;;;-,:• rm,fis,;ionais experientes provendo a garantia e responsabilidade na utilização correta elos recursos . 

Ru(! &:.'?í.os Dumont, 11 ° 721, Jardim América - Dom Eliseu-PA - gabi11ete.se111ed(á tlome!isc11.D,1.r1.11i·.b1: 
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" 2-'J 1\1UANTITATIVO, DESCRIÇÃO E VALOR COTADO 

2.l . Diante da necessidade foram obtidos notas fiscais de municípios que usam dos referidos serviços, sendc 
q,:e a empresa BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CN-P'"' 
23.S03.108/0001 ·3 l , apresentou valor similar as demais contratações, estando considerado preço de mercado. 
conforme: 

1., -

Descrição 

Assessoria especializada sobre a gestão, acompanhamento dos 
programas elo F!\JDE e sua prestação de contas, referente aos 
sf\guintes tópicos : 

o Gestão do programas nacionais: PNAE, PNATE, PDDE, PAR, 
FU>IDEB. prestação de contas ON-LINE (SIGPC) dos 
programas ele lransferência voluntária e obrigatória do FNDE: 

~ Licitações e contratos no âmbito dos programas financiados pelo 
FNDE: 

Unid 

< Compra ele gêneros alimentkios da AGRICULTURA 
FA:VfILLI\.TI para atender as escolas públicas no âmbito elo Mês 
Pi\AE: 

, Pi:estar assessoria direta e imediata ao Secretário Municipal de 
Educação no que concerne a análise das legislações que regem 
os prngTamas: 

e Promover às necessidades da SecrPtaria, orientando o secretário 
sobre os diforenles programas e serviços disponíveis para 
apresentação de pleitos. visando o levantamento e estudo no 
apoio e assistência. articular junto ao organismo de esfera 
governamental e ele iniciativa privada, objetivando a captação 
de recurso e a atração de investimento para o município. 

Quant Valor unit 

í2 10.000,00 

Valor total 

120.000,00 

1 

i 
L......... _ __, _______________________ __i ___ .J.._ ___ __i ____ _ .J.._ _ _ ____ 1 

3.S:. O valor total para esta contratação é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil Reais). 

G. ~AS fa. ..... "i.EAS ASSESSORADAS 

~, . L PRESTAÇÃODECONTASDOSPROGRAMASDOFNDE 

~~. 1.1. SUBÁ..~EAS 

'" • Orientação parn elaboração de contas de cada um dos pl'ogramas do FNDE ; 

íJJ Análise da prestação de contas; 

e) Leva11ta1nento e estudos das prestações de contas e11viadas; 

c·'.i Aco111panhamento do impacto e responsabilidades na análise da prestação de contas; 

·,; '/mio.cação de cada caso individualmente; 

í'l C, Sistema de Gestão dos Conselhos - SIGECON; 

.?;1 Nióduio de Acompanhamento e validação do SIOPE - MA VS, confirmação dos dados do Sis tema; 

t, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIME C, Termo de compromisso, dentr,"? 
outms levantamento e acompanhamento dos dados; 

:~\ , ,nt t·ole social sobre a transferência e a aplicação dos recursos repassados para a execução d.o'" 
:~i'ogrümas e termo de compromisso, sendo eles CAE e CACS; 

, • ':~IGPC- Sistema de Gestão de Prestação de Contas do F:NDE: visão sistemática e especificidades. 

Rurr Srmios Dumont, 11º 721, Jardim América - Dom Eliseu-PA - gabiueu.:.semt!dr r1 dome.'ist U.{l!i ,,,I_,,r . !J.r: 
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o..· •;, . TP.ANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AUTOMÁTICOS E VOLUNTÁRIOS, ORIENTAÇÃO E 
_;~80IVíPANHAfv.[ENTO DOS PROGRAMAS 

t,. '2.1 . SUBÁREAS 

Etl ProgTama Nacional de Transporte Escolar-PNATE: execução/aplicabilidade e prestação de contas: 

i,) P rngrnm a Nacional de Alimentação Escolar - PNAE: execução/aplicabilidade e prestação ele contas: 

e) Prngmrna Dinheiro Direto na Escola · PDDE: execução/aplicabilidade e prestação de contas; 

d) Entidades conveniadas com o Poder Público consideradas para a distribuição elos recursos do 
fUJ\TDEB : infor mações e acompanhamento sobre aplicabilidade/execução; 

r.;) P i·ograma de Ações Articuladas · PAR informações e acompanhamento sobre aplicabilidade e 
cxceução; 

/J Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais ele. 
Bchicaçáo · FUNDEB: informações e acompanhamento sobre aplicabilidade/execução. 

5 =A, CLA.SSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

F:·.i.. :Js serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 2.271, de 199í , 
;;onstituindo-se em at ividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de 
.::-ocnpetência legal do órgão licitante , não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo 
p]n.nc de cargos. 

r:: .2, . i-í. p1·estação dos .serviços pretendidos não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 
_, cl ) ,.clm.inisin1.ção, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
c-: i l'eta. 

'3. F'ORJ.\1.A DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

,_) Fi.ssessoria sobre os tópicos mencionados deste Termo de Referência, por meio de questões específicas , 
1.1tilizando os seguintes meios de comunicação: e-mail e telefone indicados pela Contratada; 

b) O [)1'8-ZO de respostas às questões é de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do envio do comunicadc 
íqucstão); 

e; Acompanhamento e informação semanal sobre a situação de processos protocolados no FNDE; 

e· l A.nálise e diagnóstico por relatório quanto às prestações de contas enviadas no exercício correspondente 
a execução do Contrato firmado entre as partes. 

e.) .0 1. i::l'it ério do contratante sempre que necessário, poderão ser solicitadas visitas técnicas ao município 
P'TB. orientar os servidores uma vez ao ano, e as demais visitas os gastos de passagens e diárias serão pol' 
conta ela contratante, necessitando que as mesmas sejam agendadas com antecedência de 30 dias 
mhürnos, a fim de regularizar os procedimentos administrativos necessários. 

7 :JA.S ATIVIDADES ESPECÍFICAS DESENVOLVIDAS 

? . l. Assessoria e consultoria direcionados ao acompanhamento e execução das transferências ele rncursos da 
l':liào para esta dos e municípios na área da educação e ainda realização de levantamentos estatísticos. 
est udos e pesquisas visando o aprimoramento da qualidade e à expanção da qualidade do ensino ofertado 
,J·.Ú2.,;; EEtidades Executoras na Educação Básica e as específicadas a seguir: 

'.) PROGRAI\!IA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 
'J PROGRAlVIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Rr a Santos Dumont, nº 721, Jardim América - Dom Eliseu-PA - !!ahinete.semed(à dome!iseu.11 •.'' ,!.1l.Ji.i:. 
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o CONSELHO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR -CAE 
6 SISTEMA DE GESTA.O DE CONSELHOS - SIGECON: 
:) TRA.NSPORTE ESCOL...L\R - PNATE 
o CAJVIINHO DA ESCOLA: 
e) PROGRAJ\1.A DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE: 
,:, TEMPO INTEGRAL 
'.) CACS - FUNDEB 
'-' SINIEC - PAR 

J. ~1f:.S PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS 

._:) {);:ioatação e suporte para elaboração de contas de cada um dos programas elo FNDE: 
'·,; Ai)oio na análise ela prestação de contas; 
eJ Levantamento e estudos das prestações de contas enviadas; 
e'.) Acompanhamento do impacto e responsabilidades na análise da prestação de contas; 
e) i.l01·ificação de cada caso individualmente; 
D Iviódulo de .t-Ácompanhamento e validação do SIOPE-MAVS, confirmação dos dados do Sistema; 
g' Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC, Termo de compromisso. dentre 

out::os levantamento e acompanhamento dos dados; 
l":.J Suporte ao Controle social sobre a transferência e a aplicação dos recursos repassados para a execução 

dos pi'ogramas e termo de compromisso, sendo eles CAE e CACS· 
i) SIGPC· Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE: visão sistemática e especificidades; 
.1: Prngl'ama de Ações Articuladas PAR informações e acompanhamento sobre 

a plica bilidade/execução; 
k) F'undo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização elos Profissionais c:8 

:Sclucação · FUNDEB: informações e acompanhamento sobre aplicabilidade/execução; 
11 ~nfonnes e esclarecimentos via sítio da empresa e Instagram sobre os programas acompanhados; 

~. ::L .ASSESSORIA PEDAGÓGICA E CURSOS DE FORMAÇAO CONTINUADA 

r.1 .-'assessoramento pedagógico aos gestores escolares que atuam nas escolas estaduais e municipais dos 
estados brn:;ileiros quanto à análise e tratamento dos resultados do IDEB (Índice de Desempenho cl1:: 
Educação Básica): 

b) Orientação do Projeto Pedagógico da unidade escolar; 
cj Licitação e contratos destinados a capacitação e formação continuada para professores das redes públicas 

estaduais e municipais de ensino; 
cll Prestar assessoria pedagógica direta e imediata ao secretário municipal de educação e aos técnicos da 

educação; 
E:) Promovei' o atencliinento ed11cacio11al especializado às necessidades do n1u11icípio~ orientando gestores e 

tEofossores para melhoria das aprendizagens dos estudantes, de acordo com a Base Nacional Comum 
(B:trCC) 

t, Assessoramento pedagógico para a implantação e implementação do Centros Interescolares de Línguas 
(CILs - escola ele línguas estrangeiras) nos estados e municípios; 

,J Formação com monitores e acompanhamento do projeto; 
'· _'-'üividades complementarns formação, apoio técnico em acompanhamento elas demandas da entidade 

e::ecutora; 
·'~ ~,2v&i1ta111e11to e estudos das ações de aumento para captação dos recursos federais, entre outras ações de 

s:1porte para atender as necessidades do município. 

=.':'.,.DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

e:> ~\. Gxccução dos sel'viços será iniciada na data de assinatura do Contrato; 

b) Os sel'viços serào i-ecebiclos pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
c_,füiLo de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Hefo1·ência e na pl'Oposta. 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PRF.;FF;ITURA MUNICIPAL DF.; DOM ELISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 
ESPORTE, CULTURA E LAZER 

11. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

11.l. A presente Inexigibihdade de licitação fundamenta ·se no art. 25, inciso II, e/e o art . 13, inciso III e 
panígrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. 

12. DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA 

12. l. As despesas decorrentes da cont ratação, objeto desta licitação. correni.o à conta da seguinte dotação 
urçarnentána· 

Ex,,rcwio 2023: FUNDEB -· DOTAÇÃO 6.040 - Atendim('nto da Rede Pública de Ensino Fundamental 
íFUNDEB), Cla,;s1ficação econômica 3 .3.90.40.00 Serv . tecnologia ínformação/comunic. - PJ, Subelemento 
3 3.f:J0.40.11 Locação de Soft wares. 

1:.t DO PAGAMENTO 

I:.U .• \pós a emissão da Ordem de Empenho, o pagamento será efetuado à contratada em até :JO dias, após 
.i wrificação da conclusão do serviço, da qualidade e consequente aceitação: 

l '1 2. Para ('fo1to do pagamento, a contratada deverá atender as exigências legais quanto à emissão de 
( mprovaçiio fiscal (nota fi scal/reeibo). 

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇAO 

14. l. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
! onformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
a,;segurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
Contratanie. ('specíalmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.H6H, de 1993, e do a rt. 6º do 
Decreto n'' 2.271, de 1997; 

14 2. O representante> da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 
d 1 t>xneução do:,, Sl'rv1ços e do contrato; 

14 3 . .\ W'rificaçào da ad('quação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 
u.,m., Termo de Referencia; 

14 4 .\ conformidade do maten a l a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente 
wm o documento da Cont ratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 
,~tabelec1do neste Te rmo de Referência e na prnposta, informando as respectivas quantidades e 
, p<:',:dicações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

! 4 5. O descumprime nto total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Cr>ntratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
l11g:1slaçáo vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei 
n" 8.GGf,_ de H:H)3; 

14.6 A fiscalização de que trata esta cláusula não l~xclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
mclus1ve perante terce iros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas , 
vícios redibítorios, ou emp rego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabi lídade da C'ontratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 
70 da Lei n'' 8.666, de 1993. 

15. DA DURAÇÃO DO CONTRATO 

15. l O contrato firmado entre as partes terá rnício a partir da assinatura do contrato, encerrando-se com a 
l t\t l'l'ga da execução completa dos serviços e o pagamento total do valor previsto no contrato, após o qual 
"' ra rN,cmd1do automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial. 

l f\. DAS OBRlGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, c.om a 
1 H :v;üo dos empregados necessános ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 

1 matúrnH:,. e equipamentos, fe rramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas 
n?.sre Termo de Referência e em sua proposta ; 
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13.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos lL~ 
e 17 a 27, do Código ele Defesa elo Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autol'izada a 
descontar da garnntia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valo:· 
correspondente aos danos sofridos; 

lS.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
co11formidacle com as normas e determinações em vigor; 

:t·3.4. Responsabiliza1··se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
dt'uuüs previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

:::3.5. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação do::; serviços· 

.cG.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição ele 
q)r::mli~ para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
e:n trnbalho noturno, perigoso ou insalubre; 

_3.7. Jl✓fanter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
2(' :::ondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

::. ~.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

:..'?. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

:.?.L Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
conl:l'atuais e os termos de sua proposta; 

:;_ 7 .2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
àLotando em l'egistro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
·3G;_;regaclos eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
1F,:widências cabíveis; 

:_'7.3. Notificar a Contratada po1· escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
se:;:viços, fixando prazo para a sua correção; 

~ 7 .L-. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas nc 
::;dirnl e seus anexos; e 

: 7 .5. Efotuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada. 

18.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

:.s.~ Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
'.::'ontratacla que : 

i,.) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação: 

I. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

TT Fraudar na execução elo contrato; 

L,. Co;:-i:portar·sc de modo inidôneo; 

Cometer fraude fiscal; 

Não mantiver a proposta. 

ii1 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sen: 
;·i ·3juh.0 da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

,_:,'; }Avertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
2ontl'atante; 

J) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor ela pa.l'cela 
!.fütchmplida, até o limite de 10 (dez) dias; 
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:.:) Em se trntando de inobservância do prazo focado para apresentação da garantia, ainda que seja para 
··:_1bI'ÇO, aplicar·se·á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia ele atraso: 

D obsel'vado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
,11.üorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 

g; A.s penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

~1) Multa compensatória de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato. no caso de 
inexecução total do objeto; 

i) Em caso de inexecução pai·cial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

1 . Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrntiva pela 
Cfi.•? 1 a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

k' Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perduraren:. 
o,:- 1;1otivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridad~ 
:: .. 2 aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
1;:· :➔,iub:os causados; 

,i '::'arnbém ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

r;_--J •~~enha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento ele 
cpaisquer tributos; 

;_-,_; Demonstre não possmr idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
pra cicHclos. 

o) ,-\ aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
f\Ssegumrá o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.GSG. de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

p; _:.:,,_ ~' utoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade ela conduta elo 
··:fr-atm-. o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio dõ. 
: 1ro~Jo1·cionalidade. 

-=:LENES DOS SANTOS RIBEIRO 
Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 
:Gecreto Municipal nº 503/2021/GP 

Dom Eliseu, 05 de dezembro de 2022 
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