
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 180404DP00003

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção
da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios
no município de Belém/PB.

I - RECEBIMENTO

Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composto pelos seguintes
elementos: solicitação para realização de processo licitatório na modalidade exigida pela legislação vigente, com
justificativa para a necessidade da contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida e
declaração de existir a respectiva disponibilidade orçamentária.

II - PROTOCOLO

Observando o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as características e particularidades da despesa e ainda o que consta dos
elementos de planejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o
processo em tela:

Dispensa n° DP00003/2018 - 04/04/2018.

IV - ELEMENTOS DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, serão juntados posteriormente o parecer da Comissão Julgadora, a devida Exposição de Motivos com
seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, os quais serão submetidos à
apreciação da Autoridade Superior bem como a análise da Assessoria Jurídica.

IV-PROCEDIMENTO

Remeta-se a Secretaria de Administração.

Prezados Senhores,

Encaminhamos, nesta data, os elementos do processo ora autuados para a devida instrução, devendo ser juntada
a respectiva Exposição de Motivos elaborada por esta Secretaria de Administração, a qual indicará
necessariamente, dentre outras informações, a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. O
processo, em seguida, deverá ser submetido à apreciação da Autoridade Superior para ratificação e publicação na
imprensa oficial, consoante Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:

•  Elementos do processo ora autuado
•  Parecer da Comissão Julgadora.

Belém - PB, 05 de Abril de 2018.

ALVES

iinte da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FIsH^ojo

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® DP00003/2018

1.0 - DO OBJETIVO

Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou consultoria com a finalidade de promoção da
cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no
município de Belém/PB.

2.0-JUSTIFICATIVA

Considerados os aspectos e a singularidade da contratação e observadas as disposições da legislação pertinente,
entende-se que é dispensável a licitação.

3.0 - FUNDAMENTO LEGAL

A contratação poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 24. É dispensável a licitação:"

XIII - na contratação de instituição brasiieira incumbida regimentai ou estatutaríamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos: (Redação dada pela
Lei n'> 8.883. de 1994)

4.0 - DA JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento de ações no município.

5.0 • INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Deverá ser observado o disposto nos Arts. 26 e 61 do referido diploma legal.
P

É o entendimento desta Comissão, sqlvo melh<^r juízo à consideração superior.

Belém - PB, 05 de Abril de 2018J

rs^SEBA$TlAO ALVES

úâJra QÂ
JULIANA COSTA SILVA

Afík. ^
^ MARFA DAS GR^Aâ DE LIRA SANTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° DP00003/2018

Belém - PB, 05 de Abril de 2018.

1.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as
razões da singularidade da seguinte despesa; Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou
consultoria com a finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável
ao desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e informações
complementares constante desta exposição de motivos, motivada pela necessidade do desenvolvimento de ações
continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programáticos, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECÜTANTE
Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser
efetuada junto a: SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESAS DA PARAÍBA - SEBRAE/PB - R$
10.000,00 - Dez Mil Reais. Empresa muito bem conceituada no desempenho das atividades inerentes ao ramo
pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos ofertados, conforme
apresentados nas pesquisas acostadas aos autos, justificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme a
correspondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo.

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria
legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos
termos do Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 24. É dispensável a licitação:"

Xili - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionável reputação ético-profíssionai e não tenha fíns lucrativos; (Redação dada oeia
Lein° 8.883. de 1994)

6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em
apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

Atenciosamente,

MAURÍCIO RODRIGUES DE LIMA
Secretário
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constituí objeto da presente contratação: Prestação de serviços técnicos especializados de instrução e/ou
consultoria com a finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável
ao desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB, assim especificados:

Os Serviços que perfazem a presente proposta correspondem a 2018 horas distribuídas de acordo com as ações
de instru^o e/ou consultorias a seguir discriminadas:

Bloco 1 - Preparar ambiente favorável para desenvolvimento dos pequenos negócios -104 horas
- Capacitação em Compras Governamentais
- Capacitação de Agentes de Desenvolvimento
- Capacitação de gestores públicos
- Consultoria de implantação e monitoramento da sala do Empreendedor
- Consultoria de inscrição no Prêmio Prefeito Empreendedor
-  Inclusão do Município no TES - Programa Temtório Empreendedor Sustentável - Entrega do Plano de
Desenvolvimento Regional

Bloco 2 - Implementação de ações conforme vocações econômicas: 104 horas
- Consultoria de produção de vídeos com destinos do município
- Consultoria para elaboração da marca destino Brejo
- Consultoria de elaboração das peças gráficas ao website do destino Brejo
- Consultoria de implantação do portal turístico do destino Brejo
- 02 (duas) inscrições no treinamento Marketing Digital para destinos turísticos.
- 50h (cinqüenta horas) de consultoria e/ou instrução conforme vocações econômicas selecionadas pelo gestor,

^ após a entrega do plano de desenvolvimento regional

2.0.JUSTIFICATÍVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e
informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos
recursos em relação aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas. As características e especificações do objeto da referida contratação são conforme
planilha no processo.

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Efetuar os pagamentos relativos ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do
respectivo contrato ou equivalente.

3.2. Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.
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4.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.Responsabílizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, ci
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título\^^rante
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os produtos que apresentarem alterações, deteriorações
imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda
que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

4.3.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o
caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4.4.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa
autorização da Contratante.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de
habilitação.

4.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

5.0.DOS PRAZOS

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos
na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Mediante autorização da Ordem de serviços
Conclusão: 08 (oito) meses, até dezembro de 2018

5.2.0 prazo de vigência do presente contrato será determinado: Dezembro de 2018.

e.O.DO REAJUSTAMENTO

6.1.Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados
pelo Governo Federal ou Setoriais.

6.2.0correndo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância ás normas e procedimentos
adotados pela Contratante, da seguinte maneira: Quinzenalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados
do período de adimplemento de cada parcela.

8.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, ás seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitado e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f -
simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

8.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação a
Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer
jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.



8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, reallzar-se-á comunicação escrita a Con
publicado na Imprensa ofíclal, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quand
constando o fundamento

correspondente.
legal da punição, Informando ainda que o fato será registrad

Belém - PB, 05 de
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E O SERVIÇO DE
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA -
SEBRAE/PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n®
08.928.517/0001-57, com sede na cidade de Belém, Estado da Paraíba, FIávio Ribeiro, 74, Centro, CEP 58255-
000 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sr® RENATA
CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, brasileira, casada, prefeita, portadora do RG N® 3.269.497
- SSP/PE, Inscrita no CPF sob o N® 716.329.644-49, residente e domiciliada â Rua Brasiliano da Costa, SN,
Centro - Belém/PB, CEP 58255-000 e, de outro lado, o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DA PARAÍBA, Serviço Social Autônomo, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n®
09.139.551/0001-05, com sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Maranhão, n® 983, Bairro
dos Estados, doravante denominado CONTRATADO, ou simplesmente SEBRAE/PB, neste ato representado por
seu Diretor Técnico, Sr. LUIZ ALBERTO GONÇALVES DE AMORIM, brasileiro, casado, economista, portador
do RG N® 233.575, expedido pela SSP/PB, inscrito no CPF sob N®. 086.818.994-49, e pela Gerente da Agência
de Desenvolvimento Regionai de Guarabira, Sr® JACY VIANA DE ANDRADE LEOBINO, brasileira, casada.
Administradora, portadora do RG N® 1.666.364-, expedido pela SSP/PB, inscrita no CPF sob o N®. 917.109.014-
20, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação, em observância
às disposições constantesna Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações e nos demais normativos legais
aplicáveis, submetendo-se as partes ás Cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento contratual a contratação do SEBRAE/PB, visando á prestação
de serviços técnicos especializados de instrutoria e/ou consultoria, nos termos da proposta anexa, com a
finalidade de promoção da cultura empreendedora e da construção de um ambiente favorável ao
desenvolvimento dos pequenos negócios no município de Belém/PB.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO

2.1. O presente Termo Contratual decorre do procedimento de Dispensa de Licitação, fundamentado na
Lei Federal n® 8.666/93 e suas posteriores alterações, especificamente nos termos do art. 24, XIII.

2.2. Os casos omissos, frutos deste instrumento contratual, também serão regidos pela Lei n® 8.666/93 e
suas alterações; bem como os demais instrumentos legais á matéria pertinente.

2.3. A partir da assinatura do presente instrumento contratual, a ele passarão a ser aplicável todas as atas
de reuniões que resultem em Termos Aditivos e/ou de Ratificação que vierem a ser realizados e que
importem em alteração de condições contratuais, desde que assinados pelos representantes
credenciados das partes e ocorridas durante a vigência contratual.



3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela execução dos serviços gue perfazem o objeto do presente instrumento jurídico
MUNICIPAL DE BELEM pagará à Contratada a importân

3.2. O valor acordado nesta CLAUSULA é considerado completo, e deve compreender tòdoç^s e
despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento pleno e integral do^Sapter^este
contrato, tais como, e sem limitar: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com
deslocamentos, seguro de transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas,
previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes e outros
encargos não explicitamente citados e tudo o mais que possa influir no custo do Objeto contratado,
conforme as exigências constantes na Especificação dos Serviços e na Proposta Comercial do SEBRAE
que nortearam o presente Termo de Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros próprios da Prefeitura
Municipal de Belém, a conta da seguinte dotação orçamentária:

RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2018
Elemento de despesa
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA-DA VIGÊNCIA

5.1.0 prazo de vigência do Contrato será de

6. CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

6.1.0 presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, se houver interesse da administração, de
acordo com o Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2. A prorrogação deverá ser justificada pela Contratada ou pelo Gestor do Contrato antes do término do
prazo contratual, acompanhada de novo Cronograma Físico-Financeiro adaptado às novas
condições.

6.3. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o Artigo 65 e
seus parágrafos, da Lei Federal N" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

7.1. O presente contrato não poderá ser objeto de Cessão ou Transferência.
8. CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO

8.1. Compete ao SEBRAE/PB:

8.1.1.Executar os serviços conforme especificações de sua proposta, com os recursos necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

8.1.2.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados, a critério da Administração;

8.1.3.Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

8.1.4.Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, à União ou a terceiros;
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8.1.5. Utilizar empregados habilitados e instrutores e consultores com conhecimentos técnicos suficientes
para a execução dos serviços, de conformidade com as normas e determinações

8.1.6.Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, n
7° do Decreto n® 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotis
administração pública federal;

8.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração;

8.1.8.Instruir seus empregados, instrutores e consultores quanto à necessidade de acatar as orientações
da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

8.1.9.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos
serviços;

8.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

^  complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1® do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

9. CLÁUSULA NONA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

9.1. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB

9.1.1.Suprir a Contratada de documentos, informações e demais elementos que possuir ligados aos
serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos.

9.1.2. Não assumir, perante terceiros, obrigações em nome do SEBRAE/PB, em nenhum momento
e circunstância e sob qualquer pretexto;

9.1.3. Comunicar previamente o SEBRAE/PB, por melo da Agência Regional, por escrito, com
antecedência mínima de sete dias úteis, toda e qualquer mudança que porventura venha ocorrer na
execução dos serviços como, por exemplo: interrupção, cancelamento ou adiamento;

9.1.4. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços

^  de acordo com as determinações do Contrato e seus Anexos;

9.1.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

9.1.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.8. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

9.1.9. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS p



10.1. Os serviços que perfazem o presente objeto correspondem ao total de 207 hora
acordo com as ações de instrutoria e/ou consultoria a seguir discriminadas:

11. COMPRAS GOVERNAMENTAIS - Apoiar as prefeituras municipais na implantação d
compras públicas, observando o disposto na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.

12.

13. Capacitação para fornecedores urbanos - Compras Governamentais -12 horas.
14. Capacitação para fornecedores rurais - Compras Governamentais - 08 horas.
15. Capacitação para gestores públicos - Compras Governamentais -12 horas.
16. Capacitação para implantação de processos licitatórios - Compras Governamentais - 08 horas.
17. Seminário Regional - Compras Governamentais - 08 horas.

18. AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - Apoiar as prefeituras municipais na capacitação dos atores do
desenvolvimento local, para atendimento das demandas apresentadas nos municípios.

19. Capacitação formação básica atores do desenvolvimento - Agente de Desenvolvimento e Secretários
Municipais - 08 horas.

20. Capacitação em atendimento - Agente de Desenvolvimento -12 horas.
21. Capacitação em empreendedorismo - Agente de Desenvolvimento -15 horas.

22. SALA DO EMPREENDEDOR - Apoiar as prefeituras municipais na implantação e estruturação das
salas do empreendedor, para atendimento das demandas dos empresários do município.

23. Consultoria de implantação e monitoramento - Sala do Empreendedor - 20 horas.

24. PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR

25. Consultoria para inscrição no PSPE 08 horas

26. PROJETO DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

26.1.1. Elaboração da marca Brejo Destino Turístico.

26.1.2. Elaboração das peças gráficas necessárias ao website do destino brejo.

26.1.3. Implantação do portal turístico (website) do destino brejo.

26.1.4. Elaboração das peças gráficas necessárias à gestão da mídia social do destino brejo (capa, avatar
e templates para postagens).

26.1.5. Produção de um vídeo turístico do município de Belém-PB, com a escolha dos atrativos indicada
pelo projeto Destinos Turísticos Inteligentes, de acordo com potencial de atratividade e infraestrutura
turística.

26.1.6. Gestão das mídias sociais do destino brejo e produção de conteúdo para o website destino brejo
até dezembro de 2018.

26.1.7. 02 (duas) inscrições no treinamento em marketing digital para destinos turísticos, voltado aos
gestores públicos de turismo, a ser realizado na agência Sebrae Guarabira, sendo responsabilidade
da CONTRATANTE disponibilizar equipamento (notebook) para participar do treinamento, caso seja
necessário.

27. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO TES - PROGRAMA TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL -
Visa a criação de governança do território através do desenvolvimento de lideranças locais. Serão sete
encontros com líderes do território e no final será entregue um plano de desenvolvimento territorial sustentável
da região - 56 horas

P-



28. CURSOS, OFICINAS E CONSULTORIAS para EMPREENDEDORES da cidade com fo^fiM^S^yqcações
econômicas do Município, conforme plano desenvolvimento municipal: 50 horas

29. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

29.1. O presente Contrato poderá ser rescindindo de pleno direito pelos motivos prèvi|0p|io§^^ígos
77, 78, 79 e 80, da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores;

29.2. Havendo descumprimento, ou cumprimento irregular das Cláusulas pactuadas, por parte da
Contratante, poderá o SEBRAE/PB rescindir, unilateralmente, a execução dos serviços, sem prejuízo do
pagamento Já efetuado referente aos serviços já executados, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial.

30. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

30.1. O descumprimento de quaisquer Cláusulas, inclusive a desistência, sem justa causa, por parte da
Contratante, dará ensejo à rescisão deste Contrato, independente da interpelação judicial ou extrajudicial,
bem como ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste
instrumento.

31. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

31.1. As partes elegem, de comum acordo, o Foro de Guarabira, Estado da Paraíba, para dirimir e
processar qualquer demanda oriunda do presente instrumento contratual.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após, lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas
abaixo assinadas:

XXXXXXX - PB, XX de XXXXX de 2018.

PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM:

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PELO SEBRAE/PB:

LUIZ ALBERTO GONÇALVES DE AMORIM
Diretor Técnico

SEBRAE/PB

JACY VIANA DE ANDRADE LEOBINO
Gerente da Agência Regional de Guarabira

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF

Nome

CPF


