
ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO

MACEDO – PI
Avenida Maria de Carvalho Alencar, 36, Centro 

CEP: 64.683-000 – Fone (89) 3435-0080
CNPJ: 01.612.577/0001-17

ADM 2021-2024

EDITAL  SIMPLIFICADO  REFERENTE  À
DISPENSA  DE  LICITAÇÃO n°  002/2023.

O Município de Francisco Macedo – PI, através do Agente de Contratação, em conformidade
com o art. 75, II,  § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que a Administração
pretende  realizar  a Prestação  de  serviços  de  locação  de  softw=are  de  gestão  educacional
incluindo manutenção, implantação e treinamento de pessoal, para atender à demanda da
Secretaria Municipal de Educação.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Geral/2023.
Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis,
oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa.  Propostas poderão ser
encaminhadas ao setor competente   até    13/02/2023  .   CRITÉRIO DE SELEÇÃO: menor preço
global. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 5.108,00. Os interessados em apresentar proposta,
entrar em contato com o setor competente, através do e-mail:
franciscomacedogestaoadm@gmail.com.
 
Objeto:  Prestação de serviços de locação de softw�are de gestão educacional incluindo
manutenção, implantação e treinamento de pessoal, para atender à demanda da
Secretaria  Municipal  de  Educação.  Obs.:  exclusiva  para  ME/EPP.

1. DAS  CONDIÇÕES  GERAIS  DA
CONTRATAÇÃO (ART.  6º,  XXIII,  “A” E “I”  DA
LEI N. 14.133/2021).

1.1. Contratação de empresa para Prestação de serviços de locação de softw=are de
gestão educacional incluindo manutenção, implantação e treinamento de pessoal, para
atender  à  demanda municipal, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e
exigências estabelecidas neste instrumento.

1.1.0 Tabela do objeto:

Item Descrição Unide
Medida

Qtde R$ Global estimado

1 Contratação  de  empresa  Prestação  de  serviços  de
locação de software de gestão educacional  incluindo
manutenção,  implantação  e  treinamento  de  pessoal
para   atender   à demanda da Secretaria Municipal de
Educação.

Mês 12 R$5.108,00 (cinco mil e cento
e oito reais)
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1.2. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, a partir de emissão de
ordem de serviços, ou ao  término  dos  serviços,  podendo  ser  prorrogado  e/ou
aditivado, conforme Lei n° 14.133/2021.

1.3. O custo estimado total da contratação é cinco  mil  e  cento  e  oito  reais,
conforme custos unitários e totais apostos na tabela acima.

1.4. É vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação.

2.DAS CONDIÇÕES:

2.1. A  empresa  vencedora  com  o  menor  preço  global  deve  apresentar  os
documentos de habilitação em até 02 (dois) dias úteis, com as seguintes condições:

3.DOCUMENTOS  OBRIGADOS  PELA
CONSTITUIÇÃO:

3.1. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS (Lei n. º 8.036/90);

3.2. Declaração,  assinada  por  quem  de  direito,  de  que,  em  cumprimento  ao
estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que a licitante não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;

4.DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO
JURÍDICA:

4.1. Contrato social, requerimento de empresário e/ou último aditivo;

4.2. Declaração  de  atendimento  aos  requisitos  de  habilitação  (Art.  63,  I,  Lei
14.133/2021);

4.3. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa
com deficciência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras
normas específiccas (Art. 63, IV, Lei 14.133/2021).

4.4. Declaração  de  enquadramento  como  microempresa,  empresa  de  pequeno
porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar n. 123/06, quando for o caso. 
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4.5. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas (art. 63, §1°, Lei 14.133/2021).

5.DOCUMENTOS  RELATIVOS  À
REGULARIDADE  SOCIAL,  FISCAL  E
TRABALHISTA:

5.1. Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal  através  da  Certidão
Negativa  quanto  a  Dívida  Ativa da  União  e  Certidão  Negativa  de  Tributos  e
Contribuições Federais,  do domicílio ou sede do licitante,  ou outra equivalente,  na
forma da lei;

5.2. Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual  através  da  Certidão
Negativa  quanto a  Dívida  Ativa do Estado e  Certidão de Negativa de  Débitos,  do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal  através da Certidão
Negativa quanto a Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

5.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, ou equivalente,
na forma da lei.

6.DOCUMENTOS  RELATIVOS  À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Certidões  ou  atestados,  emitidos  por  pessoa  jurídica  pública  ou  privada,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional da empresa na execução
de serviços similares de complexidade  tecnológica  e  operacional  equivalente  ou
superior.

7.DOCUMENTOS  RELATIVOS  À
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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7.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede
do licitante ou equivalente (Art. 69, II, Lei n° 14.133/2021).

7.2. A documentação constante referente à habilitação deve ser apresentada em
original, por  cópia  com  meio  autenticado  válido  ou  por  qualquer  outro  meio
expressamente admitido pela Administração.

8.OBRIGAÇÕES E DAS PRESCRIÇÕES GERAIS:

8.1. Executar o presente contrato em estrita consonância com os seus
dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

8.2. Substituir, às suas expensas e no prazo de 24(vinte e quatro) horas, os serviços
prestados em que se verificcarem vícios destoantes do padrão normal.

8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo  essa  responsabilidade  a ficscalização  ou  o  acompanhamento  pelo
CONTRATANTE.

8.4. Os serviços serão ficscalizados pelo Secretário Municipal competente que por
sua vez deverá anotar as irregularidades,  levar o conhecimento da contratante que
deverá tomar as medidas cabíveis.

9.DO PAGAMENTO. 

9.1. O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva execução dos
serviços, mediante apresentação de nota ficscal e após atesto do setor competente, nos
termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a
regularidade ficscal apresentada durante processo de habilitação.

10.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1. Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por
conveniência administrativa  e  interesse  público,  decorrente  de  fato  superveniente,
devidamente justificcado.

10.2. O Município deverá anular o presente Edital, no todo ou em parte,
sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
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10.3. A anulação do procedimento não gera direito à indenização, ressalvada o
disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

10.4. Após a fase de classificcação das propostas, não cabe desistência da mesma,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

10.5. Aplicam-se as omissões às disposições da Lei n° 14.133/2021, LC n°123/2006 e
legislação aplicável.

Francisco Macedo, PI, 10 de fevereiro de 2023.

_____________________________________________________
Agente de Contratação
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE
SOFTWARE  DE  GESTÃO  EDUCACIONAL
INCLUINDO  MANUTENÇÃO,
IMPLANTAÇÃO  E  TREINAMENTO  DE
PESSOAl,  PARA  ATENDER  À  DEMANDA
DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO,  QUE  ENTRE  SI  FIRMAM  A
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FRANCISCO
MACEDO-PI  E  A  EMPRESA XYZ DE ASD,
NA FORMA ABAIXO.CONTRATANTE:  

MUNICÍPIO DE FRANCISCO MACEDO, situado na Av. Avenida Maria  de  Carvalho
Alencar, 36, centro,  Francisco Macedo – Piauí, por intermédio do seu representante legal.

CONTRATADA: XYZ DE ASD, empresa      inscrita      no       CNJP/MF       sob   o nº
00.000.000/0000-00 , com sede na rua/Av de Todos os Santos nº 00   na   cidade   de
Pandora,   representada   neste   ato   por Zan Figueiredo, CEO, inscrito no RG sob nº
0000000 e CPF sob nº 000.000.000-00.

O  CONTRATANTE  e  a  CONTRATADA,  acima  especificcados,  têm  entre  si  ajustado  o
presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
LOCAÇÃO  DE  SOFTWARE  DE  GESTÃO  EDUCACIONAL  INCLUINDO
MANUTENÇÃO,  IMPLANTAÇÃO  E  TREINAMENTO  DE  PESSOAl,  PARA
ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme
autorização da  DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º  002-2023,  regulado pelos preceitos de
direito público, especialmente pela Lei n.º 14.133/2021 e alterações posteriores, aplicando-se-
lhes,  supletivamente,  os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito
privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições.

A  presente  contratação  decorre  da  Dispensa  nº.  001-2023,  de  acordo  com  a  Lei  nº.
14.133/2021, com destaque para o artigo 72 e para o inciso II do artigo 75 do respectivo
diploma legal e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-
lhe,  supletivamente,  os  princípios  da  teoria geral  dos  contratos  e  disposições  de  direito
privado

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

 Página 6  de 18



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO

MACEDO – PI
Avenida Maria de Carvalho Alencar, 36, Centro 

CEP: 64.683-000 – Fone (89) 3435-0080
CNPJ: 01.612.577/0001-17

ADM 2021-2024

Constitui objeto do presente contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LOCAÇÃO  DE  SOFTWARE  DE  GESTÃO
EDUCACIONAL  INCLUINDO  MANUTENÇÃO,  IMPLANTAÇÃO  E
TREINAMENTO  DE  PESSOAl,  PARA  ATENDER  À  DEMANDA  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificcado.

CLÁUSULA  II  –  DO  PRAZO,  DO  VALOR  DO  CONTRATO  E  DO
PAGAMENTO.

O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, a partir de emissão de
ordem de serviços, ou ao término dos serviços, podendo ser prorrogado e/ou
aditivado, conforme Lei n° 14.133/2021.

DO VALOR E DO PAGAMENTO:

O valor total do presente contrato é de R$  , já incluídos os tributos, os
encargos,  seguros  e  demais  ônus  que  por  ventura  possam  recair  sobre  o
Município.

O pagamento será realizado dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva execução
dos serviços e mediante a apresentação de Nota Fiscal e após atesto do setor
competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas,
ficscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado,
de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a ficscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

Notificcar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, ficxando prazo para a
sua correção.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
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Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o
cumprimento do objeto;

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

Colocar  à  disposição  da  CONTRATADA  os  elementos  e  informações
necessárias à execução do objeto.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo
com as condições preestabelecidas.

Responsabilizar-se pela comunicação,  em tempo hábil,  dos serviços a serem
prestados.

Exigir  o  imediato  afastamento  de  qualquer  funcionário  ou  preposto  da
CONTRATADA que não mereça sua conficança, que embarace a ficscalização ou
que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de
suas funções.

Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou
ações previstas neste Termo;

Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste
instrumento;

Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus
para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de
seus direitos adquiridos;

Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento.

CLÁUSULA V: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO.

Responsabilizar-se pelo ficel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-
se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou
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prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade
com o objeto.

Prestar  esclarecimento  a  CONTRATANTE  sobre  eventuais  atos  ou  fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade
observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências
necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.

Acatar  as  orientações  do  Fiscal  do  Contrato  ou  seu  representante  legal,
sujeitando-se  a  mais  ampla  e irrestrita  ficscalização  por  parte  da
CONTRATANTE.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção
de acidentes.

Dispor de quadro de pessoal suficciente para garantir a execução do objeto –
cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por
motivo  de  férias,  descanso  semanal,  licença,  falta ao  trabalho,  demissão  e
outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificcação exigidas
na licitação.

Assumir a  responsabilidade por todos os  encargos  previdenciários,  ficscais  e
comerciais  resultantes  da execução  do  contrato,  sob  pena  de  rescisão
contratual, sem prejuízo das demais sanções;

Realizar  a  prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido
neste instrumento.

A  contratada  tem  a  obrigação  do  contratado  de  manter,  durante  toda  a
execução  do  contrato,  em compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele
assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificcação exigidas  na
licitação,  podendo  a  qualquer  tempo  o  gestor  do  contrato  diligenciar  a
apresentação de qualquer documento previsto no edital;

O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade  a  ficscalização  ou  o
acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:

CLÁUSULA VII - DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO.

A ficscalização do presente  Contrato  será exercida por um representante  da
Administração, designado para o ato.

Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá
manter preposto aceito pela  CONTRATANTE,  para  representá-la
administrativamente sempre que for necessário;

A comunicação entre a ficscalização e a contratada será realizada através de
correspondência oficcial e anotações;

O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e
comunicações pertinentes aos mesmos;

Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela ficscalização serão
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA VIII - DAS SANÇÕES

Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou
parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificcativa aceita,
poderá acarretar as seguintes sanções.

Dar causa à inexecução parcial do contrato;

Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração, o funcionamento dos  serviços  públicos  ou  ao  interesse
coletivo;

Dar causa à inexecução total do contrato;
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Não  manter  a  proposta,  salvo  em  decorrência  de  fato  superveniente
devidamente justificcado;

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificcado;

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas
acima, as seguintes penalidades,  nos  limites  previstos  no  art.  156  da  Lei
Federal 14.133/2021.

CLÁUSULA VIII - DAS SANÇÕES

Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou
parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificcativa aceita,
poderá acarretar as seguintes sanções:

Dar causa à inexecução parcial do contrato;

Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à
Administração, o funcionamento dos  serviços  públicos  ou  ao  interesse
coletivo;

Dar causa à inexecução total do contrato;

Não  manter  a  proposta,  salvo  em  decorrência  de  fato  superveniente
devidamente justificcado.

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificcado;

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
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Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas
acima, as seguintes penalidades,  nos  limites  previstos  no  art.  156  da  Lei
Federal 14.133/2021.

CLÁUSULA X - DISPOSIÇÕES FINAIS:

O presente contrato e todas as suas alterações e/ou aditamentos deverão ser
divulgados no sítio eletrônico oficcial da Prefeitura e mantidos à disposição do
público, na forma do art. 91 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA XI – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Jaicós - PI, para dirimirem
eventuais dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o
presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma para um só efeito.

Francisco Macedo - PI, 09 de fevereiro de 2023.

____________________________________________________
CONTRATANTE
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____________________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO  II  –  TERMO  DE  REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

 1.1 Há necessidade de contratação de empresa para Contratação de empresa para 
Prestação de serviços de locação de softw=are de gestão educacional incluindo 
manutenção, implantação e treinamento de pessoal, para   atender  à demanda da 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições
e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDA
DE

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

Contratação de 
empresa
para Prestação  de
serviços  de  locação  de
softw=are  de  gestão
educacional  incluindo
manutenção,
implantação  e
treinamento de pessoal,
para   atender   à
demanda da Secretaria 
Municipal de Educação.

01 Mês 12 R$5.108,00  (cinco  mil,
cento e oito reais)

 1.2 O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, a partir de emissão de ordem 
de serviços, ou ao término dos serviços, podendo ser prorrogado e/ou aditivado, 
conforme Lei n° 14.133/2021.

 1.3 O custo estimado total da contratação é cinco mil, cento e oito reais, conforme 
custos unitários e totais apostos na tabela acima.

 1.4 É vedada a subcontratação parcela principal da obrigação.

 2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 2.1 Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento 
e a ficscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.
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 2.2 Notificcar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, ficxando prazo para a sua 
correção.

 2.3 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais.

 2.4 Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o 
cumprimento do objeto;

 2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

 2.6 Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à 
execução do objeto;

 2.7 Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com 
as condições preestabelecidas.

 2.8 Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 
prestados.

 2.9 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 
CONTRATADA que não mereça sua conficança, que embarace a ficscalização ou que 
se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas 
funções.

 2.10 Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

 2.11 Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou 
ações previstas neste Termo;

 2.12 Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas 
neste instrumento;

 2.13 Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus 
para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus 
direitos adquiridos;

 2.14 Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento.

 3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAD

 3.1 Responsabilizar-se pelo ficel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de
empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou 
prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com 
o objeto.

 3.2 Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados 
que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em 
função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas 
para a correção, evitando repetição dos fatos.

 3.3 Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-
se a mais ampla e irrestrita ficscalização por parte da CONTRATANTE.
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 3.4 Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de 
acidentes.

 3.5 Dispor de quadro de pessoal suficciente para garantir a execução do objeto – 
cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo
de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas 
obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.

 3.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificcação exigidas na 
licitação.

 3.7 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, ficscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, 
sem prejuízo das demais sanções;

 3.8 Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste 
instrumento.

 3.9 A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificcação exigidas na licitação, podendo a qualquer 
tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento 
previsto no edital;

 3.10 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a ficscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado.

 4 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

 4.1 Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão à conta do 
orçamento geral do município

 5 DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO

 5.1 A ficscalização do presente Contrato será exercida por um representante da 
Administração, designado para o ato

 6 DAS SANÇÕES
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 6.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificcativa aceita, 
poderá acarretar as seguintes sanções:

 6.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;
 6.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 6.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
 6.1.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificcado;
 6.1.5 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 6.1.6 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificcado;
 6.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 6.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 6.1.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 
14.133/2021.

 7 DAS SANÇÕES

 7.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificcativa aceita, 
poderá acarretar as seguintes sanções:

 7.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;
 7.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 7.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
 7.1.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificcado;
 7.1.5 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 7.1.6 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificcado;
 7.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 7.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 7.1.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 
14.133/2021.
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 8 DISPOSIÇÕES FINAIS:

 8.1 A contratação da vencedora e todas as suas alterações e/ou aditamentos deverão ser
divulgados no sítio eletrônico oficcial da Prefeitura e mantidos à disposição do 
público, na forma do art. 91 da Lei n. 14.133/2021. Aplicam-se quanto às possíveis 
omissões deste às disposições da Lei n° 14.133/2021, LC n°123/2006 e legislação 
aplicável.

Reneuda Maria da
Silva

Secretária Municipal
de Educação 
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