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SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220209001 
 

 
Cachoeira do Piriá-PA, 09 de fevereiro de 2022. 

 
 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, VISANDO A FORMAÇÃO 

CONTINUADA E COLABORATIVA (PROJETO DE EXTENSÃO) PARA PROFESSORES E 

TÉCNICOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA. 

Exmo. Sr. Prefeito, 

 
Diante da necessidade de prestaça o de serviços, no que tange a “Contrataça o de pessoa 

fí sica para prestar serviço de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, voltado para a 

parte te cnica pedago gica, para formaça o continuada e colaborativa (projeto de extensa o) 

para professores e te cnicos educacionais do municí pio de Cachoeira do Piria /PA, esta 

Secretaria efetuou pesquisas de pessoas fí sicas com experie ncia na a rea de Assessoria 

Técnica Pedagógica voltadas para professores e técnicos educacionais, e identificamos 

que a qualificaça o e experie ncia apresentada pela Pessoa Fí sica LUCINALDO DA SILVA 

BLANDTT, atende de forma satisfato ria as necessidades para este tipo de serviço de 

formaça o continuada.     

Ressalta-se, que a contrataça o da Pessoa Fí sica se faz necessa ria, levando esta 

Secretaria a buscar por profissionais especializados e com vasta experie ncia no ramo, pois 

os serviços a serem prestados dependem de conhecimento especifico na a rea.  

Frisa-se ainda que anexo a este, segue o termo de refere ncia, juntamente com 

a Proposta apresentada pela Pessoa Fí sica LUCINALDO DA SILVA BLANDTT. 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente,  
 
 
 

Rosi Carmem Barbosa Cavalcante  
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 006/2021 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

CONTRATAÇA O DE PESSOA FI SICA PARA PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, VISANDO A FORMAÇA O CONTINUADA E 

COLABORATIVA (PROJETO DE EXTENSA O) PARA PROFESSORES E TE CNICOS 

EDUCACIONAIS DO MUNICI PIO DE CACHOEIRA DO PIRIA /PA.JUSTIFICATIVA DA 

CONTRATAÇA O 

 

1.1. Considerando a urge ncia, a inviabilidade de competiça o, a discricionariedade da 

administraça o e a necessidade da contrataça o de serviços te cnicos de serviço de 

assessoria te cnica pedago gica, visando a  formaça o continuada e colaborativa (projeto de 

extensa o) para professores e te cnicos educacionais, na a rea da educaça o municipal. 

 

1.2. Considerando que a Pessoa Fí sica LUCINALDO DA SILVA BLANDTT ja  manteve 

contratos com outras prefeituras, neste estado do Para , celebrados com Inexigibilidade de 

Licitaça o, devidamente registrados no Tribunal de Contas dos Municí pios – TCM. Que a 

referida pessoa fí sica sob a responsabilidade do profissional ora qualificado, presta 

serviços de noto ria especializaça o em Assessoria Te cnica Pedago gica, graduado, com o seu 

nome profissional consolidado em va rios municí pios do estado do Para . 
 

1.3. O acordo de colaboraça o entre a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria  e a pessoa 

fí sica de Lucinaldo da Silva Blandtt (professor da Universidade Federal do Para ), vem 

sendo de fundamental importa ncia para os avanços diante dos desafios que a educaça o 

pu blica municipal herdou de gestores anteriores, ressaltado pelo conhecimento te cnico-

pedago gico e legal do sistema nacional de Educaça o que o colaborador dispo e, assim 

contribuindo para organizaça o e sucesso da educaça o municipal, destacando no ano de 

2021, a organizaça o do Comite  de Contingenciamento da Educaça o no combate ao COVID 

19, instruiu todo o sistema de educaça o ofertando a educaça o limitada e de acordo com as 

orientaço es de biossegurança da Organizaça o Mundial de Sau de, onde aulas remotas e 

hibridas (intercaladas) foram oferecidas no municí pio; criaça o do Documento Curricular 

de Cachoeira do Piria  (um documento de 611 paginas), uma exige ncia da Lei 

nº 13.415/2017 da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, discutido democraticamente 

e aprovado publicamente (2 audie ncias pu blicas, formaça o de 34 grupos de trabalhos, 2 

pareceres te cnicos pedago gicos etc.); atendendo a cobranças que a Prefeitura municipal 

de Cachoeira do Piria  vem recebendo do Ministe rio Pu blico Estadual e Federal acerca dos 

direitos dos quilombos de Camiranga, Itamoari e Bela Aurora, e em especial na Lei 

nº 10.639/2003 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e a Resoluça o 
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CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 2012, que estabelece as diretrizes e bases 

da educaça o nacional, identificando a educaça o quilombola e que a prefeitura precisa 

implementar no municí pio; Ainda, foi organizado a III Conferencia Municipal de Educaça o, 

uma exige ncia da pro pria lei municipal nº 31 de 2015 que sistematiza o Plano Municipal 

de Educaça o. 

 

2. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

2.1.  Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas 

neste termo contratual; 

 

2.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuí zos causados ao 

patrimo nio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades 

profissionais, objeto deste contrato; 

 

2.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O 

DE CACHOEIRA DO PIRIA /PA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas 

concernentes ao objeto contratual; 

 

2.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o o nus decorrente da execuça o 

deste contrato, especialmente com relaça o aos encargos trabalhistas e previdencia rios do 

pessoal utilizado para a consecuça o dos serviços; 

 

2.5. Manter, durante toda a execuça o do contrato, em compatibilidade com as obrigaço es 

assumidas, todas as condiço es de habilitaça o e qualificaça o exigidas na assinatura deste 

Contrato. 

 

2.6. Providenciar a imediata correça o das deficie ncias e ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

2.7.  Aceitar nas mesmas condiço es contratuais os acre scimos e supresso es ate  o limite 

fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alteraço es posteriores. 

 

3. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATE 

3.1. A Contratante se obriga a proporcionar a  Contratada todas as condiço es necessa rias 

ao pleno cumprimento das obrigaço es decorrentes do Termo Contratual, consoante 

estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alteraço es posteriores; 

 

3.2. Fiscalizar e acompanhar a execuça o do objeto contratual; 

 

3.3.  Comunicar a  Contratada toda e qualquer ocorre ncia relacionada com a execuça o do 
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objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem provide ncias corretivas; 

 

3.4.  Providenciar os pagamentos a  Contratada a  vista das Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 
 

4. FORMAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

4.1. Durante a vige ncia do contrato, a contratada devera  realizar uma reunia o te cnica 

inicial, que sera  necessa ria para esclarecimentos e recomendaço es quanto a  metodologia 

e desenvolvimento do trabalho. Podera  ser discutida a possibilidade de modificaça o nos 

procedimentos metodolo gicos e/ou na elaboraça o dos serviços contratados, sempre 

respeitando as legislaço es especí ficas da a rea jurí dica. 

 

4.2. A fiscalizaça o do Contrato sera  exercida por servidor designando pela Administraça o 

Municipal, ao qual competira  dirimir as du vidas que surgirem no curso da prestaça o dos 

serviços e de tudo dara  cie ncia a  Administraça o. 

 

4.3. A fiscalizaça o de que trata esta cla usula na o exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeiço es te cnicas, ví cios redibito rios, etc. e na ocorre ncia desta, na o 

implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

 

4.4. O fiscal do contrato anotara  em registro pro prio todas as ocorre ncias relacionadas 

com a execuça o do contrato, indicando dia, me s e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessa rio a  regularizaça o das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a  autoridade competente para 

o fim de eventual aplicaça o de sança o. 

4.5. O fiscal do Contrato monitorara  constantemente o ní vel de qualidade dos serviços 

para evitar a sua degeneraça o, intervindo para corrigir ou aplicar sanço es quando 

verificar um vie s contí nuo de desconformidade da prestaça o do serviço a  qualidade 

exigida. 

4.6. A execuça o do contrato sera  acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de 

controle, que compreendam a mensuraça o dos seguintes aspectos, quando for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relaça o ao contratado, com a verificaça o dos prazos 

de execuça o e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em funça o da quantidade e da formaça o 

profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequaça o dos serviços prestados a  rotina de execuça o estabelecida; 

e) O cumprimento das demais obrigaço es decorrentes do contrato; e 

f) A satisfaça o do pu blico usua rio. 
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4.7.  O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, 

sobretudo quanto a s obrigaço es e encargos sociais e trabalhistas, ensejara  a aplicaça o de 

sanço es administrativas, previstas no instrumento convocato rio e na legislaça o vigente, 

podendo culminar em rescisa o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei 

nº.8.666, de 1993. 

 

4.8. As deciso es e provide ncias que ultrapassarem a compete ncia do representante 

devera o ser solicitadas a seus superiores em tempo ha bil para adoça o de medidas 

convenientes. 

 

4.9. A CONTRATADA ficara  sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalizaça o, obrigando-se a 

prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 

  

5. PRAZOS E CONDIÇÕES 

5.1. Os trabalhos de Assessoria Pedago gica a ser contratada, relacionados, supo em 

atuaça o presencial na sede da Secretaria Municipal de Educaça o de Cachoeira do 

Piria /PA, conforme o termo de Refere ncia. 

 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento sera  efetuado de forma total. Ale m disso, com apresentaça o da(s) 

respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletro nica(s)/ Fatura(s), e/ou Recibos uma vez que 

tenham sido cumpridos, no que couber, todos os crite rios estabelecidos neste Termo de 

Refere ncia, e nos seus respectivos Encartes. 

 

6.2. O pagamento pela realizaça o dos serviços sera  realizado de uma so  vez, pois trata-se 

de um serviço u nico, de acordo com a execuça o dos serviços e mediante apresentaça o das 

notas fiscais de prestaça o de serviços. 

6.3. O valor do pagamento sera  igual ao resultado obtido pela divisa o do valor global 

contratado. 

 

6.4. Para efeito do pagamento, a contratada devera  atender as exige ncias legais quanto a  

emissa o de comprovaça o fiscal. 

 

6.5. A CONTRATANTE rejeitara , no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo 

com o disposto neste Termo de Refere ncia. Se, apo s o recebimento proviso rio, constatar-

se que os serviços executados em desacordo com o especificado, com defeito ou 

incompleto, os responsa veis da CONTRATANTE notificara o, por escrito, a  CONTRATADA, 

interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento ate  que seja 

sanada a situaça o. 

 

6.6. Os valores da(s) NFe(s) / Fatura(s) e/ou Recibos devera o ser os mesmos consignados 
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na Nota de Empenho, sem o que na o sera  liberado o respectivo pagamento. Em caso de 

diverge ncia, a CONTRATADA tera  5 (cinco) dias u teis apo s a notificaça o para realizar a 

substituiça o desta(s) NFe(s) / Fatura(s) e/ou Recibos. 

 

7. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 

7.1. De acordo com a Lei 8.666/93, a comunicaça o ocorrera  entre o servidor designado da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA O EM CACHOEIRA DO PIRIA  e o preposto da 

CONTRATADA, responsa vel por acompanhar a execuça o do contrato e atuar como 

interlocutor principal junto a  CONTRATANTE. 

 

7.2. Os meios de comunicaça o (e-mail, nu mero de telefones) sera o utilizados para 

realizaça o do chamado para esclarecer as du vidas. 

 

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

8.1. Os preços contidos na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

lucro, assiste ncia te cnica e outros necessa rios ao cumprimento integral do objeto deste 

Termo de Refere ncia e Anexos, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou 

indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos 

preços, na o podendo ser cogitado pleito de acre scimo, a esse ou qualquer tí tulo, devendo 

o objeto ser fornecido sem o nus adicionais. 

 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. A adequaça o orçamenta ria devera  ser definida, caso seja aprovado nossa solicitaça o 
de despesa, pelo Departamento de Contabilidade, no qual devera  informar os dados 
orçamenta rios existentes e disponí veis para a devida alocaça o da despesa. 
 

10. SANÇÕES APLICÁVEIS 

10.1. Pela inexecuça o total ou parcial dos serviços previstos no contrato, pela execuça o 

desses serviços em desacordo com o estabelecido no contrato, ou pelo descumprimento 

das obrigaço es contratuais, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA O DE CACHOEIRA DO 

PIRIA  pode, garantida a pre via defesa, e observada a gravidade da ocorre ncia, aplicar a  

CONTRATADA as seguintes sanço es: 

 

10.1.1. adverte ncia; 

10.1.2. multa de 0,5% do valor total do contrato por dia de atraso na entrega dos itens, por ate  10 

(dez) dias; 

a) para cada dia de atraso na entrega dos itens, esta devera  ser prorrogada por 

perí odo correspondente, e acrescido ao final do contrato. 

10.1.3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecuça o parcial 

de serviço ou descumprimento de obrigaça o contratual; 

10.1.4. multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecuça o total 
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da obrigaça o assumida ou descumprimento de obrigaça o contratual; 

10.1.5. suspensa o tempora ria de participaça o em licitaça o e impedimento de contratar com a 

Administraça o, por prazo na o superior a dois anos; e 

10.1.6. declaraça o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraça o Pu blica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniça o ou ate  que seja promovida a 

reabilitaça o perante a autoridade que aplicou a penalidade, que sera  concedida sempre que 

a CONTRATADA ressarcir o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA O DE CACHOEIRA DO PIRIA  

pelos prejuí zos resultantes e apo s decorrido o prazo da sança o aplicada com base no item 

anterior. 

 

10.2. A inexecuça o parcial do serviço e  caracterizada quando: 

10.2.1. A CONTRATADA exceder o tempo de atendimento ma ximo aceita vel; 

 

10.3. A CONTRATADA na o executar os serviços contratados seguindo os padro es indicados pelo 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA O DE CACHOEIRA DO PIRIA  neste Termo de Refere ncia; 

 

10.4. A inexecuça o total do serviço e  caracterizada quando: 

10.4.1. A CONTRATADA divulgar a terceiros, sem expressa autorizaça o do FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇA O DE CACHOEIRA DO PIRIA , as informaço es que vier a tomar conhecimento por 

necessidade de execuça o dos serviços ora contratados; 

10.4.2. A CONTRATADA na o atingir o mí nimo aceita vel em todos os itens acordados no Acordo de 

Ní vel de Serviço; 

10.4.3. A CONTRATADA na o entregar o equipamento dentro dos prazos definidos neste Termo de 

Refere ncia; 

 

10.5. As sanço es de multa podera o ser aplicadas a  CONTRATADA juntamente com a de 

adverte ncia, suspensa o tempora ria para licitar e contratar com o FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇA O DE CACHOEIRA DO PIRIA  e impedimento de licitar e contratar com a Unia o, 

Estados, Distrito Federal ou Municí pios; descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

 

10.6. A multa aplicada podera  ser recolhida pela CONTRATADA em ate  5 (cinco) dias 

contados da data do recebimento da notificaça o, descontada dos pagamentos devidos pela 

Administraça o, por execuça o da garantia ou cobrada judicialmente. 

 

10.7. As penalidades aplicadas sera o obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

11. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR 

11.1. O objeto deste Termo de Refere ncia esta  definido de acordo com padro es de 

desempenho, qualidade e objetivos, com base em especificaço es usuais de mercado. 

 

11.2. Sera  habilitado apena a Pessoa Fí sica que apresentar a documentaça o 

comprobato ria de representaça o oficial, bem como Atestado de Capacidade Te cnica que 
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comprove que o prestador de serviços ja  atuou em a reas compatí veis com o objeto. 

 

12.  VIGÊNCIA  

12.1.  Sugerimos o prazo contratual seja de ate  10 (dez) meses, contados da data da 

assinatura do contrato, podendo ser alterado de acordo com o que estabelece a Lei 

8.666/93 e suas alteraço es posteriores. 

 

12.2.      A renovaça o do termo contratual devera  ser precedida de pesquisa para verificar 

se as condiço es oferecidas pela Contratada continuam vantajosas para a Contratante. 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Caso o atendimento não seja realizado dentro do prazo estipulado no termo de 

referência, a CONTRATADA ficará sujeita à multa. 
 

 

CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

______________________________________________ 
ROSI CARMEM BARBOSA CAVALCANTE 

Secretária Municipal de Educação 
Decreto nº 006/2021 
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