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CONTRATO NO 095/2018

Contrato de prestagao de servigos educacionais, para o

Curso Bisico em Cuidador de Idosos para as familias

acompanhadas pelo CREAS, com finalidade e

sensibilizagao para prestagio de cuidados de idosos
com ou sem limitag6es para atividades rotineiras,

celebrado entre o Municipio de Mirassol e o SERVlgO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC.

Pelo presente instruments, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOb pessoa juridica de

direito p6blico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo page municipal encontra-se situado na Praia Dr. Anfsio

Jose 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 Magalhaes, no 3566, Primeiro Andar, bairro Sio Francisco, CEP 15.130-000,

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, o SERVlgO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC -- ADMINISTRAgAO REGIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO,

inscrito no CNPJ/MF sob no. 03.709.814/0001-98, com cede na Rua Doutor Vila Nova, no 228 - T6rreo e 7o ao

10o andar, Sio Paulo, CEP: 01.222-903, neste ato representado por sua UNIDADE DE SAO JOSE DO RIO

PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o no 03.709.814/0018-36, 1ocalizada na Rua Jorge Tibirigi, no 3518, Bairro

Santa Cruz, na cidade de S3o Jose do Rio Proto, Estado de S3o Paulo, CEP 15014-040, a seguir designado

simplesmente "SENAC", neste ato representado pelo Sr. LUIS CARLOS DE SOUZA. Gerente da Unidade,

residente e domiciliado na Avenida Miguel Damha, no 1889, N 13 bairro Condominio Village Damha 2, na cidade

de Mirassol/SP. CEP: 15.130-000, RG: l0.490.822 SSP/SP, CPF 974.621.878-68, doravante denominada

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento mediante as seguintes clausulas e condig6es que,

aceitam e outorgam:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

1.1 Constitui objeto do presente contrato, a prestagao de servigos pda CONTRATADA, para a realizagao do

Curse B6sico em Cuidador de Idosos para as famrlias acompanhadas peso CREAS, com finalidade e

sensibilizag3o para prestagao de cuidados de idosos com ou sem limitag6es para atividades rotineiras;

nos termos do Oficio no 156/2018 DAS de 18/06/2018, expedido pelo Departamento de AWAD Social do

CONTRATANTE e Proposta de Trabalho no 47281, apresentada pda CONTRATADA.

1.2 Os autos do PJ. n'009812/06/2018, integram o presente contrato, independentemente de transcrigao

1.2.1 0 curso teri a carga horiria de 42 (quarenta e dual) horan para um pablico de 25 (vinte e cinco)

participantes, que deverio ter a idade minima de 17 (dezessete) antes e o ensino fundamental completo

como escolaridade minima.
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1.2.2 As atividades servo realizadas no periods de 14/08/2018 a lO/l0/2018

CLAUSULA SEGUNDA -- Da Vig6ncia

2.1 O presente contrato teri sua vig6ncia iniciada em 14/08/2018. com t6rmino em lO/l0/2018

CLAUSULA TERCEIRA Do Prego e Condig6es de Pagamento

3.1 O CONTRATANTE pagar6 ao CONTRATADO pda prestagao de servigos, a importancia total de R$

8.200,00 (tito mil e duzentos reais), que servo pagos em parcela Onica, ap6s a realizag3o dos

servigos, atrav6s da apresentagao de boleto bancirio correspondente, com aceite e visado peta Diretoria

do Departamento de Agro Social

3.1.1 0 pagamento ocorreri em at6 20 (vinte) dias da data de apresentagao da Nota Fiscal de Prestagao de

Serwigos correspondente, com aceite e visada peta Diretoria do Departamento de Agro Social.

3.2 Casa o CONTRATANTE ultrapasse o puzo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao

atraso, sobre o valor do d6bito ou da parcela incidir3o, para fins de atualizagao monet6ria, remuneragao

do capital e compensagao da mora, os indices oficiais de remuneragao b6sica e juror aplicados a

caderneta de poupanga. uma Onica vez, at6 o efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA Das Obrigag6es do CONTRATADO

4.1 Para realizagao da prestagao de servigos ora avangada, o SENAC/SP se obriga a

4.1.1 executar, por sua conta e risco, os servigos contratados pelo CONTRATANTE, sem anus adicional aos

pregos pactuados;

4.1.2 nio substituir o presente contrato, sem previa anu6ncia do CONTRATANTE;

4.1.3 assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciirios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do

presente instruments;

CLAUSULA QUINTA Das obrigag6es do CONTRATANTE

5.1 E de responsabilidade do CONTRATANTAE
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5.1.1 Compor a turma observando os pr6'requisitos exigidos para cada programa. O SENAC S3o Paulo

resewa-se o direito de manter a cobranga integral pele(s) sewigo(s) prestado(s), mesmo nos cason de

participantes ausentes ou desistentes.

5.1.2 Se os servigos forem realizados nas instalag6es da CONTRATANTE, etta deveri oferecer a infraestrutura

necessdria a realizagao das atividades que os servigos requerem.

5.1.3 0 SENAC Sio Paulo 6 titular de todos os direitos autorais sabre os produtos criados em raz3o do(s)

Servigo(s) ora contratado(s), ficando a CONTRATANTE apenas autorizada a utilizar tail produtos no

imbito do(s) servigo(s) contratado(s).

5.1.4 A adaptagao de programas efetuada especificamente para a CONTRATANTE seri cobrada a parte e

deveri ser paga mesmo que nio ocorra a realizagao das turmas.

5.1.5 Est3o inclusos na adaptagao os custom referentes is reunites realizadas para captagao de informag6es,

visando o ajuste do conteOdo programatico, as horas utilizadas para elaboragao de material diditico e

do roteiro de aula, as atividades e dinamicas, os relat6rio de avaliag6es e outras atividades que se

fizerem necess6rias para cumprimento da prestagao do(s) servigo(s).

5.1.6 0s materials ou recursos diditicos fornecidos pele SENAC Sio Paulo, especificamente para o programa

contratado, somente poderao ser aplicados por profissionais designados pele SENAC S3o Paulo.

5.1.7 0 pedido de cancelamento de turmas ou de alteragao do cronograma seri aceito pelo SENAC Sio Paulo,

sem anus para a CONTRATANTE, desde que solicitado por escrito com a anteced6ncia minima de at6 07

(fete) dias do inicio do servigo (s).

CLAUSULA SEXTA Da Alteragao do Contrato

6.1 Os recursos poderao ser alterados para mats ou ments em at6 25% do seu total, conforme paragrafo la

do artigo 65 da lei no 8666/93, devendo o CONTRATANTE informar o CONTRATADO sabre a possivel

alteragao, no puzo de 05 (cinco) dias.

CLAUSULA SETIMA Da Dotagao Orgamentiria

7.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas com o presente ajuste servo suportados pda

seguinte dotagao orgamentiria, vigente para o corrente exercicio, a saber:

. 020201082440010.2.151 - 33903953 - F.1426 - Protegao Social Especial - CA 5000013.

7.1.1 A CONTRATADA estari sujeita a
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I Multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando ocorrer inexecugao

total ou parcial da avenga, bem coma, a sua rescisio unilateral, por sua exclusiva culpa, sem

prejuizo de outras sang6es previstas em Lei e,

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

contrato, at6 o limite de 20% (vinte por cents).

CIAUSULA OITAVA -- Do Fundamento

8.1 Este contrato foi celebrado nos termos do Artigo 24, inciso Xlll, da Lei Federal no 8.666, 21 de junho de

1993

8.2 Especialmente nos casos omissos, este contrato reger-se-i pda Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de

1993

CLAUSULA NONA -- Do Fora

9.1 Elege-se o Foro da Comarca de Mirassol/SP, para dirimir quaisquer dOvidas oriundas do presente

Contrato, com renuncia de qualquer outro, por maid privilegio que deja.

E, por estarem assam justos e contratados, firmam o presente Contrato em 05 (cinco) vias de igual tear e forma,

na presenga de dual testemunhas.

Mirassol/SP, 09 de agosto de 2018

.

CONTRATANTE / /
Municipio de Mirasgol .,/
Dr. Andre Ricardo Vieira .,/

,A
cgN ITADA

ite da Unidade - SENAC/SP
Luis Carlos de Souza

'-.

Z.'9 yib«'
Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matricula no. IO1.625-3

Costa Moura
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