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CONTRATO NO 043/2018

Contrato de prestação de serviços para realização de
curso "Marco Regulatório das Organizações da

Sociedade Civil -- Lei no 13.019/2014, com ênfase no
monitoramento e na análise das prestações de contas'
celebrado entre o Município de Mirassol e a Empresa
ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇAO EM AÇAO SOCIAL
PUBLICA EIRELI - ME.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOb pessoa jurídica de

direito púb[ico interno, CNPJ. 46.612.032/000].-49, cujo paço municipa] encontra-se situado na Praça Dr. Anísio

rosé Moreira, Ro 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Dr. ANDRE

RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2 SSP/SP, CPF. 264.549.668-79, residente e

domiciliado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566, Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ICAP -- INSTITUTO DE

CAPACITAÇAO EM AÇÃO SOCIAL PUBLICA EIRELI - ME. com sede na Avenida Dr. Aristides Cunha, no 419,

Anexo Parte, Centro, CEP 37.958-000, Monte Santo de Minas/MG; inscrita no CNPJ/MF no 21.107.770/0001-08,

representada por seu sócio-administrador, Sr. JAILTON ARAUTO, brasileiro, casado, empresário, portador da

cédula de identidade RG Ro 20.197.365-0 SSP/SP, inscrito no CPF no 111.512.408-00, residente na Avenida

Presidente Jogo Goulart. no 6, Torre D 4, Umuarama, CEP 06.036-048, Osasco/SP; denominada CONTRATADA;

celebram o presente Contrato nos termos e condições dispostas abaixo

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem como objeto serviços para realização

de curso "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - Lei Ro 13.019/2014. com ênfase no

monitoramento e na análise das prestações de contas

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O curso tem por objetivo:

Orientar os servidores acerca das atribuições e responsabilidades dos gestores das

parcerias e da comissão de monitoramento e avaliação

Orientar os servidores acerca das ações de monitoramento e avaliação das

parcerias firmadas entre as secretarias municipais e as Organizações da Sociedade
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Discutir processos e procedimentos que visem a efetividade e a eficiência das

ações de monitoramento

CLÁUSULA SEGUNDA - Os autos do PJ.

Contrato, independentemente de transcrição.
001414/01/2018, integram o presente

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA -- O curso terá vigência de 02 (dois) dias, sendo 02 (dois)

encontros das 08h30min às 17h30min, em local a ser determinado pelo Departamento solicitante do Município
CONTRATANTE.

DA EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUARTA -- Os materiais e equipamentos serão de responsabilidade da
CONTRATANTE, conforme abaixo discriminados:

a) Data show para apresentação dos slidesl

b) Terão ou semelhante;

c) Flip-Chart;

d) Sistema de Som (Caixa de som aplificada e microfone de mão sem flo)l
e) Internet

f) Café e água, dentre outros comestíveis, para os participantes, se for o caso.

CLÁUSULA QUINTA -- E de responsabilidade da CONTRATADA, a intelectualidade da

ministrante no desenvolvimento de todas as atividades que asseguram o objetivo da contratação, os custos
diretos e indiretos que impactam a presente proposta, inclusive passagens aéreas, hospedagem, alimentação,
material didático e certificados.

CLÁUSULA SEXTA -- A CONTRATADA deverá executar os serviços ora contratados nos
termos do presente Contrato e da proposta comercial por ela apresentada.

CLÁUSULA SETIMA -- O Departamento de Ação Social do CONTRATANTE será responsáve

pela fiscalização da execução, e por todos os assuntos relacionados ao objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA -- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo cumprimento de todos os ...

serviços e condições ora contratados, conforme proposta comercial apresentada, Rcando sujeBã3.guspensaa de ('
pagamentocaso nãoocorraoatendimentodestesem sua integralidade. ...,....) /" ') ) \
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DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA -- O valor do contrato corresponde à importância de de R$ 7.920,00

(sete mil, novecentos e vinte reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Estão inclusos no valor do c;apt/C os valores referentes a
mpostos e todos os outros custos diversos.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Não serão consideradas despesas adicionais.

CLÁUSULA DÉCIMA -- O pagamento ocorrerá até 20 (vinte) dias da data do recebimento

do objeto do presente Contrato, mediante a emissão e aceite da respectiva Nota Fiscal, atestando o recebimento

e conferência, visada pelo(a) Departamento de Ação Social do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Caso o CONTRATANTE ultrapasse o prazo estipulado para

pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito ou da parcela incidirão, para fins

de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices oficiais de remuneração

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. uma única vez, até o efetivo pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- A nota fiscal deverá ser apresentada com as discriminações dos

serviços prestados, nome comercial e preço total.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - As despesas decorrentes pertinentes ao

CONTRATANTE serão cobertas pela seguinte dotação orçamentária: 020201082440010.2.187 - 33903905 -
F.1562 - IGD SUAS

DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Constituem motivos de rescisão contratual os previstos

nos artigos.77 e 78 da Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- Ocorrendo inadimplemento por parte da CONTRATADA.

esta ficará sujeita às sanções previstas nas Leis Federais, artigo 86 e 87 da Lei Federal n.o 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- A CONTRATADA estará sujeita a

1 -- Multa de ATE 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando ocorrer a

nexecução total ou parcial do contrato, bem como a sua rescisão unilateral, por culpa exclusiva da contratada,

sem prquízo de outras sanções previstas em Lei;

11 -- Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na
entrega do objeto.

DOS ENCARGOS
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA -- São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,

todos os ânus, tributos, encargos, impostos, taxas, contribuições ou responsabilidades, sejam de caráter
trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial e outras, de competência fazendária ou não, relacionada ao

objeto contratual, podendo o CONTRATANTE fiscalizar o cumprimento dessas obrigações.

FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA DECIMA SEXTA -- Este contrato foi celebrado nos termos do Artigo 24, Inciso
11, c.c Artigo 23, ll da Lei Federal no 8.666.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DECIMA SETIMA -- Elege-se o foro de Mirassol/SP, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões relativas a este contrato.

Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento de contrato em 05 (cinco)
vias de igual teor para o mesmo fim, perante duas testemunhas instrumentárias

MirasBõl/SP. 26 de março de 2018

Contratante
Município de MirQÉsol ,,/
Dr. André Ricardl) Vieirá

Contratada...-----"'''''ti::C
....-----------fCAP': Instituto de CabacitaêÕo em

-EfREEF-W
Jailton Araújo

í .,ZC) / /q + /3éJ 4)

,:##/ l /;Óqb.
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. IO1.625-3

õha l
Giulia C. Domn+a+o Si
RG: 35.293.274-01
Matrícula: l05.8éA-9
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