ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO
Av. Frei Teófilo, 414 – Machadinho - Rs

CONTRATO Nº 66/2017
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
DE
Contratação de serviços de Assessoria,
Consultoria, Treinamento e Formação
Continuada na área da Educação.

Que fazem, de um lado como CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE
MACHADINHO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ nº
87.613.576/0001-02, com sede na Av. Frei Teófilo,414, cidade de Machadinho, RS, representado neste ato
pelo Prefeito Municipal, Senhor HAMILTON LAUER CENTELEGHE, ... e de outro lado, como
CONTRATADA a Empresa Instituto Educacional e Tecnológico Primeira Opção Ltda – ME, CNPJ:
13.770.411/0001-08, sito na Rua Duque de Caxias, 200 na cidade de Putinga – RS, neste ato representado
por sua Representante Legal, Marcia Regiane Borges dos Santos, RG: 104.7310345 e CPF: 951.54396049 residente e domiciliada na Rua Etelvino Pedrazzani, 382, Bairro Missões, em Soledade RS, tendo
em vista a homologação Processo de Licitação, Edital de Tomada de Preços Nº 4, de 17 DE MAIO de
2017,, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, mediante as cláusulas e condições
que seguem:
CLÁUSULA 1ª – OBJETO
Contratação de empresa especializada Contratação de serviços de Assessoria, Consultoria, Treinamento e
Formação Continuada na área da Educação:
Assessoramento presencial à equipe da Secretaria Municipal de Educação;
Assessoria com orientação e acompanhamento dos programas relacionados via sistema;
Assessoria
técnica
educacional
para
simec/par
plano
de
ações
articuladas
e
outros
programas
com
acompanhamento via sistema e planejamento educacional;
Orientação sobre questões pontuais como inserção das metas do Plano Municipal de Educação;
Orientação e planejamento sobre a importância da sintonia técnico pedagógica da escola com a Secretaria
Municipal de Educação
Orientação e treinamento para a solicitação de recursos através da apresentação de projetos vias Sistema
SIMEC;
Aprimoramento e aperfeiçoamento dos processos de gerenciamento de atas e registros de preços;
Orientação para solicitação e encaminhamento de projetos visando a obtenção de recursos para o EJA;
Treinamento para a qualificação dos profissionais de educação para a melhoria dos índices municipais;
Orientação e treinamento sobre o programa BRASIL CARINHOSO;
Assessoria e treinamento para a implantação do programa BRASIL ALFABETIZADO;
Acompanhamento e orientação quanto o cadastro e atualização dos conselheiros do FUNDEB;
Acompanhamento e orientação quanto o cadastro e atualização dos conselheiros do CAE no sistema;
Orientação o Conselho do CAE e FUNDEB quanto a elaboração e prazos dos Pareceres conclusivos sobre
as prestações de contas;
Orientação para Conselheiros Municipais de Educação, órgão pertencente ao Sistema Municipal de Ensino;
Orientação e assessoria sobre o PDDE;
Assessoria, orientação e treinamento para elaboração das prestações de contas da Secretaria de Educação;
Capacitação sobre o planejamento e aplicação dos recursos, bem como a prestação de contas de escolas
Municipais;
Formação pedagógica para profissionais de educação através de:
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