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CONTRATO NO 139/2018

Contrato de prestagio de servigos para realizagio de

oficinas culturais com familial (PAIF), bem como a
elaboragio em conjunto com a equipe t6cnica do CRAS

de evento comunitario, celebrado entre o Municipio de

Mirassol e a Empresa ROERTO CARLOS DE BRITO

06240248819.

belo presente instruments, de um lado o MUNICIPIO DE MIRASSOL pessoa juridica de

direito pOblico interns, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paco municipal encontra-se situado na Praia Dr. Anisio

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

Mirassol/SP, doravante denominado CONTRATANTE e. de outro dado, a empresa ROBERTO CARLOS DE

BRIT0 06240248819, inscrito no CNPJ/MF sob no. 14.088.104/0001-04. com cede na Rua Antonio Batista

Rodriguez, Ro 634. Centro, Mirassolandia, CEP: 15.145-000, neste ato representado pelo seu socio/administrador

Sr. ROBERTO CARLOS DE BRITO, brasileiro, empres6rio, RG. 17.404.801-4 - SSP/SP, CPF. 062.402.488-19,

residente e domiciliado (a) na Rua Acre. no 66. bairro Jardim Novo Mundo, S3o Jose do Rio Preto,

CEP:15.084-100, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instruments mediante

as seguintes c16usulas e condig6es discriminadas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

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

Oficinas Culturais com familial (PAIF) com participagao do psic61ogo do CRAS, para atendimento de

cerca de 15 (quinze) pessoas, inseridas no PAIF, bem como a elaboragao em conjunto com a Equipe

CRAB de evento comunitirio, objetivando a promogao e defesa de direitos, ou estimulo iconviv6ncia

comunitaria, o repasse de informagao, a valorizagao da cultura local ou de grupos culturais e das

potencialidades de territ6rio, celebrado nos termos do Oficio no 284/2018 DAS de 16/10/2018, expedido

pelo Departamento de Agro Social do CONTRATANTE e Proposta de Trabalho expedida em lO/l0/2018

fls. 13, apresentada pda CONTRATADA.

1.2 Os autos do PJ. n'015490/10/2018, integram o presente contrato, independentemente de transcrigao

1.2.1 As oficinas culturais e o events comunit6rio servo realm

com carga horiria de uma hora cada.

:adds no total de 03 6s\semanais,
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1.2.2 As Oficinas culturais servo realizadas no periods de 09 de novembro de 2018 a 30 de novembro

de 2018.

1.2.3 0 events comunit6rio seri realizado no periodo de 30 de novembro de 2018 a 19 de dezembro

de 2018.

CLAUSUIA SEGUNDA -- Da Vig6ncia

2.1 O presente contrato teri sua vig6ncia iniciada em 09 de novembro, com t6rmino em 20 de dezembro de

2018l

CLAUSULA TERCEIRA Do Prego e Condig6es de Pagamento

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

9.000,00 (nave mil reais), que servo pagos em parcela 6nica atrav6s da apresentagao de boleto

bancirio correspondente. com aceite e visado pda Diretoria do Departamento de AWAD Social

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

Servigos correspondente, com aceite e visada pda 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 incidirao, para fins de atualizagao monetaria. remuneragao

do capital e compensagao da mora, os indices oficiais de remuneragao bisica e juros aplicados

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 avengada, a CONTRATADA se obriga a

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

prefos pactuados;

4.1.2 n3o 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 instrumento;

CLAUSULA QUINTA Das obrigag6es do CONTRATANTE
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5.1 E de responsabilidade do CONTRATANTE

5.1.1 Compor a turma obserwando os pr6-requisitos exigidos para cada programa. A CONTRATADA reserva-se

o direito de manter a cobranga integral pele(s) servigo(s) prestado(s), mesmo nos castes de participantes

ausentes ou desistentes

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

necess6ria a realizagao das atividades que os servigos requerem.

5.1.3 A CONTRATADA 6 titular de todos os direitos autorais sobre os produtos criados em razio do(s)

Sewigo(s) ora contratado(s), ficando a CONTRATANTE apenas autorizada a utilizar tats produtos no

3mbito do(s) sewigo(s) contratado(s).

5.1.4 0s materials ou recursos diditicos fornecidos pda CONTRATADA, especificamente para o programa

contratado, somente poderao ser aplicados por profissianais designados pda mesma.

5.1.5 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 24

(vinte e quatro) horas do inicio do serrigo (s).

CLAUSULA SEXTA -- Da Alteragao do Contrato

6.1 O contrato poder6 ser alterado, conforme paragrafo I ' do artigo 65 da lei n ' 8666/93, devendo o

CONTRATANTE informar o CONTRATADO sabre a possivel alteragao, no puzo de 05 (cinco) dias.

CLAUSUIA SETIMA Da Dotagio Orgamentiria

7.1 Os recursos orgament6rios para a cobertura das despesas com o presente ajuste servo suportados pda

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

. 020201082440010.2.150 - 33903953 - F:1580 - PSB - PAIF C.A. 5000052

7.1.1 A CONTRATADA estari sujeita a:

I Multa de at6 20% (vince por cento) sobre o valor total do contrato quando ocorrer inexecugao

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
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CLAUSUIA OITAVA -- Do Fundamento

8.1 Este contrato foi celebrado nos termos do Artigo 24, inciso 11, da Lei Federal no 8.666, 21 de junho de

8.2 Especialmente nos castes omissos, este contrato reger-se-a pda Lei Federal Ro 8.666 de 21 de junho de

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 mais privilegio que deja.

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

na presenga de duas testemunhas.

Mirassol/SP, 09 de novembro de 2018.
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