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CONTRATO NO 105/2018

Contrato de prestagao de servigos para realizagio de

oficinas de culiniria para as familias e individuos em

situagao de vulnerabilidade social que sio atendidos pelo

CRAS, no servigo de protegao e atendimento is familias

com o objetivo de trabalhar o convivio familiar, grupal,

social e mobilizagio do fortalecimento do convivio das
redes sociais de apoio, promovendo agnes de reinsergao

familiar, comunitaria. desenvolvendo potencialidade e

aquisig6es para geragao de renda familiar. conforme

Proposta no 071-18-A. celebrado entre o Municipio de
Mirassol e o SERVlgO SOCIAL DA INDUSTRIA -- SESI

Departamento Regional de Sio Paulo.

Pele presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridlca de direito

pablico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo page municipal encontra-se situado na Praia Dr. Anisio Jose Moreira,

no 22-90, Centro, em Mirassol, sp. neste ato, rLpresentado 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 S3o Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro dado, o SERVlgO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI -- Depattamento Regional de Sio

Paula, inscrito no CNPJ/MF sob Ro. 03.779.133/0001-04, com sede na Avenida Paulista, no 1313. 3o andar. Bairro Bela

Vista. na cidade de Sio Paulo/SP, CEP 01311 923. neste ato representado pelo CENTRO DE ATIVIDADES: JORGE

DUPRATO FIGUEIREDO -- SAO JOSE DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o Ro 03.779.133/0009-53, 1ocalizada

na Avenida Duque de Caxias, no 4656. Bairro Vila Elvira, na cidade de S3o Jose do Rio Preto, Estado de S3o Paulo, a

seguir designado simplesmente "SESl", neste ato representado pelo Sr. Marcos Rog6rio Kapp. Diretor do Centro de

atividades de Sio Jose do Rio Preto, RG Ro 23.480.026-4, CPF no 178.649.948-73, doravante denominada

coNTRATADA, resolvem celebrar o presente instruments mediante as seguintes clausulas e condig6es que, aceitam e

outorgam:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

1.1 Constitui objeto do presence contrato, prestagao de servigos para realizagao de oficinas de culin6ria para

familias e indivfduos em situagao de vulnerabilidade social que sio atendidos pele CRAS, no sewigo

protegao e atendimento is familias com o objetivo de trabalhar o convivio familiar,

do fortalecimento do convivio das redes sociais de apoio. promovendo agnes

comunitaria, desenvolvendo potencialidade e aquisig6es para geragao de renda

071-18-A. datada de 03/07/2018, apresentada peta CONljj:8JADA. /

grupal, social e mobilizagao

familiarde
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1.2

1.3
Os autos do PJ. Ra 012018/08/2018, integram o presente contrato, independentemente de transcrigao

Os servigos servo prestados da seguinte forma:

Combo Massas I (carga hof3fili li horan)

Pizzas e Pies

03 e 05 de setembro e 01 e 08 de outubro das 08h30 - 12h30

Combo Especial de Natal (carga horliria 16 horas)

Panetones e Ceia

03 e 10 de outubro e 06 e 07 de novembro das 08h30 - 12h30

Combo Massas ll (carga hor6ria 16 h6ras)

Macarrao, Canelone, Rondelli. Espirantelie Lasanha

13, 17, 19 e 27 de dezembro das 08h30 - 12h30

CLAUSULA SEGUNDA -- Da Vig6ncia

2.1 0 presente contrato teri sua vig6ncia iniciada a parter da data de 03 de setembro 2018 com t6rmino em 27
de dezembro de 2018.

CLAUSULA TERCEIRA -- Do Prego e Condig6es de Pagamento

3.1 0 CONTRATANTE pagan ao CONTRATADO pda prestagao de servigos, a importancia total de R$ 8.220,00

(otto mil, duzentos e vince reais)r apes o t6rmino do curse, em parcela Onica atrav6s da apresentagao de

boleto bancirio correspondente, com aceite e visado pda Diretoria do Departamento de Agro Social.

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

atraso, sabre o valor do d6bito ou da parcela incidirao, 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 6nica vez, at6 o efetivo pagamento.

CLAUSULA QUARTA - Das Obrigag6es da CONTRATADA

4.1 Para realizagao da prestagao de servigos ora avengada, a CONTRATADA se obriga a:

4.1.1 executar, por sua conta e risco, os servigos contratados pele CONTRATANTE, sem anus adicional aos pregos
pactuados;

4.1.2 n3o substituir o presente contrato, sem previa anu6ncia do CONTRATANTE;

4.1.3 Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
presente instruments;

4.1.4 Implantar, acompanhar e supervisionar os servigos;

4.1.5 Disponibilizar a unidade m6vel com todos os equipamentos e utensHios necess5rios ao desenvolvimento dos
cursos;

4.1.6 0ferecer treinamento ds pessoas designadas pelo CONTRATANTE; ,,, 7

4.1.7 Designar equipe t6cnica para ministrar os cursor propostos; ,,£2/'
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4.1.8 Providenciar a manutengao da equipe t6cnica;

4.1.9 0rientar quanto as quest6es t6cnicas da Unidade M6vel;

4.1.10 Responder pelo seguro da Unidade M6vel;

4.1.11 0rientar a Contratante quanto ao tips adequado de veiculo para transporte da Unidade m6vel;

4.1.12 Para a perfeita consecugao do objeto deste instruments, a CONTRATADA executar6 os

conformidade com a Proposta Ro 071-18-A, datada de 03/07/2018,e suas especificag6es.

servigos em

CLAUSULA QUINTA -- Das obrigag6es do CONTRATANTE

5.1 E de responsabilidade do CONTRATANTE;

5.1.1 Divulgar os servigos junto aos seus usuarios;

5.1.2 Fornecer a CONTRATADA dados relacionados a prestagao dos sewigos a fim de viabilizar a avaliagao e

aperfeigoamento dos mesmos

5.1.3 disponibilizar instalag6es apropriadas e condig6es para a realizagao das atividades, quando estas ocorrerem

nas depend6ncias da CONTRATANTE e zelar pda manutengao e limpeza de deus recursos fisicos, materiais e

equipamentos;

5.1.4 Responsabilizar-se pda compra dos g6neros alimenticios, descart6veis e materials de limpeza utilizados

durante os curses, mediante lista previamente fornecida pda CONTRATADA;

5.1.5 Para a perfeita consecugao do objeto deste instruments, a CONTRATANTE fornecer6 o nOmero de usu6rios

para o desenvolvimento dos servigos em conformidade com a Proposta no 047-18-A, datada de 22/05/2018 e

suas especificag6es.

CLAUSULA SEXTA -- Da Alteragao do Contrato

6.1 0 pedido de cancelamento de turmas ou de alteragao do cronograma seri aceito pda CONTRATADA, sem

anus para a CONTRATANTE, desde que solicitado por escrito com a anteced6ncia minima de at6 05 (cinco)

dias do inicio dos servigo(s).

6.2 0s recursos poderao ser alterados para mais ou ments em at6 25% do seu total, conforme paragrafo I ' do

artigo 65 da lei n ' 8666/93, devendo o CONTRATANTE informar o CONTRATADO sobre a possivel alteragao,

no puzo de 05 (cinco) dias.

CLAUSULA SETIMA -- Da Dotagio Orgamentiria

7.1 0s recursos orgamentarios para a cobertura das despesas com o presente ajuste serif suportados pda

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

020201082440010.2.150 -- 33903953 -- F:1580 -- PROT. SOC. BASICA -- C.A. 5000052

7.1.1 A CONTRATADA estar6 sujeita a:
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I Multa de at6 20% (vinte por cents) sabre o valor total do contrato quando ocorrer inexecu$o total

ou parcial da avenga. bem coma, a sua rescis3o 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).

CLAUSULA 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 castes omissos, este contrato reger-se-6 pda Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA NONA -- Do Foro

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

com renuncia de qualquer outro, por mats privilegio que deja.

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

presenga de duas testemunhas.

Mirassol/SP. 24 de agosto de 2018

Municipio de M
Dr. Andre Ricardo

Servigo Social Da IndOstria - Semi- Centro De
Atividades: Jorge Duprato Figueiredo - Sio Jose Do Rio
Preto

Marcos Rog6rio Kapp

Testemunha
Cristiane Martins Vasquez
RG. 20.352.534
Matricula no. IO1.625-3

5
emun
Camila

Diretor do,6 d%
Eder
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