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CONTRATO Nº 245/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA. 

     CONTRATO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, QUE 
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAREAÇU/MG E A EMPRESA A CONSULTORIA 
EIRELI. 
 
     Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAREAÇU/MG, através da PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Av. Saturnino de Faria, 
nº 140 - centro - no mesmo Município, inscrita no CNPJ sob nº 17.935.388/0001-15, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Tovar dos Santos Barroso, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outra parte a empresa   
A CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 35.236.886/0001-51, estabelecida na Rua 
André Rodrigues da Silva, nº 270, Apt 03, Bairro Campo Alegre na cidade de Conselheiro 
Lafaiete/MG, neste ato representada por Izabella Sousa Coimbra Nascimento, inscrita no CPF sob o 
nº 121.093.386-10, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si como justo e contratado o 
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 
ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA GESTÃO 
ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGÓGICA, cuja celebração foi precedida do 
processo licitatório nº 034/2022, licitação modalidade pregão presencial nº 020/2022, instaurada no 
dia 13 de abril de 2022 e julgada no dia 03 de maio de 2022, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e 
suas alterações, atendidas as cláusulas e condições que enunciam a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A contratada se obriga a prestar os serviços de consultoria e assessoria técnica à Secretaria 
Municipal de Educação para gestão administrativa, financeira e pedagógica, conforme proposta 
apresentada, que fica fazendo parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo para a prestação de serviços será de 12 meses a contar da data de assinatura do 
contrato. Podendo o mesmo ser prorrogado por iguais ou sucessivos períodos, por acordo entre as 
partes, até o limite previsto na Lei Federal nº 8.666/93, através de termo aditivo, para obtenção de 
preços mais vantajosos para o município. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25 % (vinte e cinco por cento) de acordo com o que 
preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - Locais designado para a prestação dos serviços: Secretaria Municipal de Educação Av. 
Saturnino de Faria, nº 143 (Grupo Escolar), Paço Municipal Av. Saturnino de Faria, nº 140 ou local 
a ser indicado pela contratante, mediante comunicado por escrito. 

4.2 - Os serviços a serem contratados visam atender diretamente as demandas da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Turismo, através de assessoria contínua e acompanhamento dos 

Programas do Governo Estadual/Federal/MEC/FNDE e demais programas vinculados a educação, 

de forma ágil e pautada na segurança técnica. Tais serviços compreenderão: 

 

Assessorar e capacitar equipe da Secretaria Municipal de Educação na elaboração, 

monitoramento, execução dos programas da educação do Ministério da Educação e da 

Secretária de Estado da Educação. 

 E.I. Manutenção Pro Infância; 

 PDDE Interativo e seus módulos; 

 Plano de Ações Articuladas; 

 Programa Saúde na Escola; 

 Educacenso; 

 Programa Nacional do Transporte Escolar; 

 Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

 Programa Transporte Escolar; 

 Demais programas relacionados à educação. 

 

Apoio e Assessoria para Gestão de Caixas Escolares 

 Apoiar e assessorar à verificação da situação das Caixas Escolares junto à Receita Federal 

do Brasil; 

 Apoiar e assessorar a elaboração da escrituração contábil das Caixas Escolares do 

município; 
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 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações das Caixas Escolares perante a 

Receita Federal do Brasil; 

 Encaminhar registro dos atendimentos, com data, hora, contato dos envolvidos e resumo 

dos atendimentos à contratante para todos os serviços executados; 

 Manter contato diário e contínuo dos técnicos da empresa com a Secretaria Municipal de 

Educação para informações e auxílios referentes à área do órgão. 

 

Apoio e Assessoria à Gestão de Obras executadas pela Secretaria Municipal de 

Educação 

 Assessorar o cadastro, acompanhar e monitorar as obras da Educação, com orientações 

sobre vistorias, gestão de contrato, resolução de inconformidades, resolução de restrições, 

solicitações de desembolso e prestação de contas física e financeira. Para tanto, ter 

capacidade técnica para interpretar, elaborar e corrigir plantas, projetos hidráulicos, 

arquitetônico, estrutural, planilhas e cronogramas de execução; 

 Apoiar e auxiliar a Secretaria da Educação em relação às condições da rede física das 

escolas no que diz respeito à segurança, a acessibilidade e a partir de dados enviados pelos 

municípios, auxiliar na elaboração técnica, com oferta de serviços de engenharia (plantas, 

projetos, planilhas, laudos) para projetos de acessibilidade conforme norma da NBR e 

projetos para obtenção de laudo do Corpo de Bombeiro – AVCB; 

 Encaminhar registro dos atendimentos, com data, hora, contato dos envolvidos e resumo 

dos atendimentos à contratante para todos os serviços executados; 

 Manter contato diário e contínuo dos técnicos da empresa com a Secretaria Municipal de 

Educação para informações e auxílios referentes à área do órgão. 

 Realizar visitas técnicas mensais, com profissionais de engenharia, devidamente registrados 

no CREA, para coleta de informações e apuração de dados fundamentais para o 

desenvolvimento dos serviços contratados. 

 

 Apoio e Assessoria à elaboração do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 Apoiar e assessorar a elaboração, implementação, avaliação, monitoramento e gestão do 

Plano Municipal de Educação; 
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 Articulação do PME aos instrumentos de planejamento e gestão da prefeitura: PPA, LOA, 

LDO; 

 Apoiar e assessorar o desenvolvimento de estratégias de   gestão educacional; 

 Construir a estrutura legal para cumprimento de metas do PME; 

 Atualização dos instrumentos de monitoramento e avaliação do PME;  

 Organização e participação de audiência pública; 

 Elaboração de relatórios e notas técnicas;  

 Elaboração de planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação orientando 

estratégias e ações para cumprimento das metas do PME; 

 Encaminhar registro dos atendimentos, com data, hora, contato dos envolvidos e resumo dos 

atendimentos à contratante para todos os serviços executados;  

Manter contato diário e contínuo dos técnicos da empresa com a Secretaria Municipal de 

Educação para informações e auxílios referentes à área do órgão. 

4.3 - Os serviços serão executados por equipe técnica especializada da licitante e serão 

desenvolvidos no(s) dia(s), Local(s) e horários definidos pelas Secretarias Municipais de Educação, 

com atendimento de segunda a sexta, das 08h00min às 17h00min. 

4.4 - A prestação dos serviços deverá ser realizada presencialmente, a partir de convocação pela 

Secretária Municipal de Educação, limitada a no máximo 03(três) visitas semanais, com carga 

horária diária de até 04 horas. 

A carga horária de expediente da Prefeitura Municipal e os demais horários definidos e de comum 

acordo entre as partes, além de orientações a distância através dos meios usuais de comunicação 

telefone, email, watshapp, chat e acesso remoto sempre que demandado pela Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O valor do presente é de R$ 18.600,00 (Dezoito mil e seiscentos reais). 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO 

6.1. A Prefeitura Municipal de Careaçu poderá a qualquer tempo, rever os preços, reduzindo-os 
em conformidade com pesquisa de mercado ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado. 
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6.2. As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação 
vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico 
– financeiro do contrato. 

6.3. Os preços poderão ser majorados mediante solicitação da CONTRATADA, desde que seu 
pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, 
tais como notas fiscais de aquisição dos produtos acabados, matérias primas ou outros 
documentos julgados necessários a comprovar a variação de preços no mercado. 

6.4. Fica a CONTRATADA obrigada a pleitear e apresentar memória de cálculos referente à 
revisão de preços sempre que este ocorrer. 

6.5. O novo preço só terá validade, após a emissão de parecer da comissão revisora e, para efeito 
de pagamento dos objetos porventura entregues entre a data do pedido de adequação e a data da 
publicação do novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela 
CONTRATADA. 

6.6. O diferencial de preço entre a proposta inicial da  CONTRATADA e a pesquisa de mercado 
efetuada pela Prefeitura de Careaçu na ocasião da abertura do certame, bem como eventuais 
descontos concedidos pela CONTRATADA, serão sempre mantidos.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 - Os pagamentos serão realizados em 12 (doze) parcelas mensais, em até 15 (quinze) dias 

mediante apresentação da Nota Fiscal ao setor de compras, devidamente acompanhada dos 

documentos fiscais atualizados ou declaração da contratada de que os documentos se encontram 

vigentes, sem o que não será liberado o pagamento; 

7.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados; 

7.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços; 

7.4 - Subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade do licitante adjudicado pela qualidade, correção 

e segurança do objeto licitado; 

7.5 - Deverá estar incluído no preço proposto todos os custos necessários ao cumprimento o objeto 

licitado, nos prazos previstos no instrumento convocatório, inclusive tributos, encargos sociais, 

deslocamentos da equipe técnica até o município, hospedagem e alimentação e quaisquer outros 

ônus que por ventura possam recair sobre a realização do serviço objeto da presente licitação; 
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7.6 - O pagamento será efetuado através de conta-corrente da empresa vencedora que deverá 

informar na nota fiscal o nome do banco, e nº da agência. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

02.004.001.12.361.0011.2.072.3.3.90.39.00 – FICHA 00087 
02.004.001.12.361.0011.2.126.3.3.90.39.00 – FICHA 00099 
02.004.001.12.365.0012.2.076.3.3.90.39.00 – FICHA 00116 
02.004.001.12.367.0022.2.077.3.3.90.39.00 – FICHA 00133 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita, a 
critério da administração e garantia a defesa prévia, às seguintes penalidades, sem prejuízo 
daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº8.666/93: 

9.2. Pelo atraso injustificado no fornecimento, fica sujeito o contratado às penalidades previstas 
no caput do art. 86 da Lei Federal n.8.666/93, na seguinte conformidade: 

9.2.1. atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia 
de atraso. 

9.2.2. atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, 
por dia de atraso. 

9.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e multa de 15 % (quinze por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 

9.4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

9.5. Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para 
complementação ou realização da obrigação não cumprida. 

9.6. Aplicadas as multas, a administração descontará do primeiro pagamento que fizer à 
contratada, após a sua imposição. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A rescisão contratual poderá ser: 

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
administração. 

10.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela administração, com as 
conseqüências previstas no item 9.3. 

10.3. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal 
8.666/93. 

10.3.1. Em caso de rescisão previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido. 

10.3.2. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as conseqüências 
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí/MG, para dirimir questões 
resultantes ou relativas à aplicação deste edital ou execução do ajuste, não resolvidas na esfera 
administrativa. 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de 
igual forma e teor, na presença das testemunhas. 

Careaçu, 19 de maio de 2022. 

__________________________ 
MUNICÍPIO DE CAREAÇU 

CONTRATANTE 
TOVAR DOS SANTOS BARROSO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

________________________ 
A CONSULTORIA EIRELI 

 CNPJ 35.236.886/0001-51 
 IZABELLA SOUSA COIMBRA NASCIMENTO 

 CPF 121.093.386-10 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

___________________________ __________________________ 


