
 

 

CONTRATO Nº 062/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019 

INEXIGIBILIDADE Nº 019/2019 

  

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 

ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA 

NOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, de um 

lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, inscrita no CNPJ sob nº 

04.214.419/0001-05, com a sede na Av. Barreiras, nº 825, Centro, Luís Eduardo Magalhães, Estado 

do Bahia, neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. OZIEL ALVES DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, portador da Carteira de Identidade RG 

sob nº 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta 

cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representada por sua Secretária, 

Srª. MARIA ROSILENE RODRIGUES SERTÃO RUSCHEL, brasileira, casada, portadora da Carteira 

de Identidade RG sob nº 13.931.342-70 SSP/BA, inscrita no CPF sob nº 278.481.911-68, residente e 

domiciliado nesta cidade, todos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. 

TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, portador da 

Carteira de Identidade RG nº 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 132.307.510-00 e 

inscrito na OAB/BA sob nº 44.338, residente e domiciliada nesta cidade, denominada como 

CONTRATANTE e do outro lado, a empresa J P DE JESUS CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EDUCACIONAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.326.969/0001-

36, com sede na Av. JK, sem número, Centro, na cidade de Riachão das Neves/BA, representada 

pelo Sr. JOCISMAR PAIS DE JESUS, brasileiro, casado, portador do RG nº 9.364.032-33 SSP/BA, 

inscrito no CPF sob o nº 959.127.465-34, residente e domiciliado na cidade de Riachão das 

Neves/BA, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Contrato, 

submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, e as 

Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Contratação de profissional especializado para prestar assessoria nos programas federais da 

educação, sendo PDDE, PDDE ESTRUTURA, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, MAIS ALFABETIZAÇÃO, 

PNAE, PNATE, SIGARP, EDUCACENSO e o SIGPC. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE SERVIÇOS  

Os serviços a serem executados serão todos os elencados na Proposta apresentada pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Serão pagos pela prestação de serviço o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, que deverá ser pagos até o dia 30 (trinta) de cada 

mês. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 



 

 

O Contrato a ser firmado terá vigência até o dia 15 de agosto de 2020, e terá inicio no dia 16 de 

agosto de 2019. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações: 

 

ORGÃO/UNIDADE: 02.06.200 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) 
Projeto/Atividade: 12.361.039.2015 Gestão das Ações de Ensino Fundamental (25%) 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00000000 Outros Serviços Terceiros. Pessoa Jurídica 
Fonte de Recurso: 01 – Educação 25% 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR  

Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Gerente de Saúde Educacional, Sr. WELINTON 

LEANDRO DE ARAÚJO PESSOA SANTOS, matrícula nº 107.82, vinculado a Secretaria Municipal 

de Educação, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme 

dispõe o artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Obriga-se, ainda a CONTRATADA, sem prejuízo do constante nas solicitações do Senhor Prefeito e 

da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento: 

a) Fornecer o Serviço mantendo todas as condições de qualidade originais.  

b) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.  

c) Atender a Ordem de Serviço, expedindo a competente nota de prestação de serviços.  

d) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, 

imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do Serviço.    

e) Arcar com os tributos, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato; 

f) Arcar com os custos de qualquer deslocamento e hospedagem. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da CONTRATADA, pertinentes ao Serviço do 

presente Contrato; 

b) Efetuar pagamento em moeda corrente nacional após apresentação da Nota de Prestação de 

Serviços; 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até 30 (trinta) dias após protocolo da Nota Fiscal 

atestada pelo Fiscal do Contrato e acompanhada da regularidade fiscal e trabalhista.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES 

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a CONTRATADA ao seguinte: 

a) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso 

no inicio da execução dos trabalhos; 

b) além da multa aludida na letra “a”, a CONTRATADA poderá, garantida ampla defesa, aplicar a 

CONTRATANTE, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções; 

b.1) advertência; 

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem 



 

 

sua rescisão determinada pelo CONTRATANTE; 

b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição; 

b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a 

prevista no b.2. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do artigo 78, da Lei Federal nº 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente instrumento. 

 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e um 

só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 16 de agosto de 2019. 

 

 

OZIEL OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA 

Procurador Geral do Município 

MARIA ROSILENE R. SERTÃO RUSCHEL  

Secretária Municipal de Educação 

 

 

J P DE JESUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI  

Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Tiago Alves de Almeida   Beatriz do Nascimento Silva 

CPF nº 052.924.885-93   CPF nº 068.200.065-51 


