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CONTRATO NO 067/2018

Contrato de prestação de serviços educacionais para
atendimento a adolescentes e jovens de 15 a 17 anos com
o objetivo de desenvolver o Fortalecimento do Trabalho e
da educação como direito da cidadania e desenvolver
conhecimentos sobre o mundo e competências específicas

básicas, e jovens de 18 a 29 anos para contribuir na
nserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema

educacional e no mundo do trabalho, celebrado entre o
Município de Mirassol e -- SENAI -- Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de São
Paulo

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

público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado na Praça Dr. Anísio rosé Moreira.

no 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 Francísco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP. doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, o SENAI -- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -- Departamento
Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob no 03.774.819/0001-02, com sede na na Avenida Paulista. no 1313.

3o andar, Bairro Bela Vista, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01.311-823. neste ato representado pelo Centro de

Treinamento SENAI -- Mirassol, inscrito no CNPJ/MF sob o no 03.774.819/0096-65, localizada na Rua Campos Sales,

1988, Centro, na cidade de Mirassol, Estado de São Paulo, a seguir designado simplesmente "SENAl", neste ato

representado pelo Sr. Rodrigo Fogassa de Souza, Orientador de Práticas Profissionais respondendo pela Direção do

Centro de Treinamento SENAI - Mirassol, RG Ro 20.270.444-0SSP/SP, CPF no 205.459.018-55, residente na Avenida

Tarraf. no 2889 - bairro Porta], Mirasso]/SP. CEP 15.].30-000, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar

o presente instrumento mediante as seguintes cláusulas e condições que. aceitam e outorgam

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

1.1 Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços educacionais para atendimento a adolescentes e

jovens de 15 a 17 anos com o objetivo de desenvolver o Fortalecimento do Trabalho e da educação como

direito da cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo e competências específicas básicas, e jovens

de 18 a 29 anos para contribuir na inserção, reinserção e permanência dos jovens no sistema educacional e no
mundo do trabalho, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA Ro 43/2018, nos termos do Ofício ni

127/2018-DAS, datado de 17 de maio de 2018, expedido pelo Departamento de Ação Social do
CONTRATANTE.
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1.2

1.3

Os autos do PJ. n' 007921/05/2018, integram o presente contrato, independentemente de transcrição

Os serviços serão prestados da seguinte forma

Informática Avançada para 16 (dezesseis) treinandos, carga horária

18/06/2018 e término em 06/08/2018, com horário das 08:00 às 11:00;

Informática Avançada para 16 (dezesseis) treinandos, carga horária

18/06/2018 e término em 06/08/2018; com horário das 13:30 às 16:30;

Informática Avançada para 16 (dezesseis) treinandos, carga horária

13/08/2018 e término em 26/09/2018; com horário das 08:00 às 11:00

Informática Avançada para 16 (dezesseis) treinandos, carga horária

13/08/2018 e término em 26/09/2018; com horário das 13:30 às 16:30;

40 (quarenta) horas, com início em

40 (quarenta) horas, com início em

40 (quarenta) horas, com início em

40 (quarenta) horas, com início em

CLÁUSULA SEGUNDA -- Da Vigência

2.1 O presente contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de 18 de junho de 2018 com término em 26
de setembro de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA Do Preço e Condições de Pagamento

3.1 O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviços, a importância total de R$26.164,00

(vinte e seis mil cento e sessenta e quatro reais) em parcela única através da apresentação de boleto bancário
correspondente, com aceite e visado pela Diretoría do Departamento de Ação Social, com vencimento em

03/10/2018.

3.2 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 efeüvo pagamento.

CLÁUSULA QUARTA Das Obrigações da CONTRATADA

4.1 Para realização da prestação de serviços ora avançada, a CONTRATADA se obriga a:

4.1.1 Prestar ao CONTRATANTE, serviços nos termos e condições especificados na Proposta apresentada n(

43/2018.

4.1.1 executar, por sua conta e risco, os serviços contratados pelo CONTRATANTE, sem ónus adicional aos preços

pactuados;

4.1.2 não substituir o presente contrato, sem previa anuência do CONTRATANTES

4.1.3 assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do

presente instrumento;
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4.1.4 Implantar, acompanhar e supervisionar os serviços

CLÁUSULA QUINTA Das obrigações do CONTRATANTE

5.1 E de responsabilidade do CONTRATANTE:

5.1.1 Divulgar os serviços junto aos seus usuáriosl

5.1.2 Fornecer à CONTRATADA dados relacionados à prestação dos serviços a Rim de viabilizar a avaliação e

aperfeiçoamento dos mesmos.

5.1.3 disponibilizar instalações apropriadas e condições para a realização das atividades, quando estas ocorrerem

nas dependências da CONTRATANTE e zelar pela manutenção e limpeza de seus recursos físicos, materiais e

equipamentos;

S.1.4 Responsabilizar-se pela compra dos gêneros alimentícios, descartáveis e materiais de limpeza utilizados

durante os cursos, mediante lista previamente fornecida pela CONTRATADAS

5.1.5 Para a perfeita consecução do objeto deste instrumento, a CONTRATANTE, em conformidade com a Proposta

de Trabalho Ro 43-2018, e suas especificações, definirá quem serão os participantes, atendendo e se

esponsabilizando pelos pré-requisitos descritos no Plano de Curso.

CLÁUSULA SEXTA - Da Alteração do Contrato

6.1 O pedido de cancelamento de turmas ou de alteração do cronograma será aceito pela CONTRATADA. sem

ânus para a CONTRATANTE, desde que solicitado por escrito com a antecedência mínima de até 07 (sete) dias

do início dos serviço(s)

6.2 Os recursos poderão ser alterados para mais ou menos em até 25% do seu total, conforme parágrafo lo do

artigo 65 da lei Ro 8666/93, devendo o CONTRATANTE informar o CONTRATADO sobre a possível alteração,
no prazo de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA SETIMA -- Da Dotação Orçamentária

7.1 Os recursos orçamentáríos para a cobertura das despesas com o presente ajuste serão suportados pela

seguinte dotação orçamentária. vigente para o corrente exercício, a saber:

0202010824400102150 - 33903905 F: 1639 - F: 05.- CA 5000030 Proteção Básica

7.1.1 A CONTRATADA estará sujeita a:
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l Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando ocorrer inexecução total

ou parcial da avença, bem como, a sua rescisão unilateral, por sua exclusiva culpa, sem prejuízo de

outras sanções previstas em Lei e,

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

contrato, até o limite de 20% (vinte por cento)

CLÁUSULA OITAVA -- Do Fundamento

8.1 Este contrato foi celebrado nos termos do Artigo 24, inciso Xlll, da Lei Federal Ro 8.666. 21 de junho de 1993.

8.2 Especia]mente nos casos omissos, este contrato reger-se-á pe]a Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de ].993.

CLÁUSULA NONA -- Do Foro

10.1 Elege-se o Foro da Comarca de Mirassol/SP. para dirimir quaisqu

com renuncia de qualquer outro, por mais privilegia que seja

E. por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na

presença de duas testemunhas

:r dúvidas oriundas do presente Contratoq1. r ii ra

Mirassol/SP, 18 de junho de 2018

CONTRATANTE.
Município de MiÓssol
Dr. André Recaído Vieira

(

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional de São Paulo
Rodrigo Fogassa de Souza

..A Jr...

Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matrícula no. 101.625-3

Página 4 de 4


