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DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: 0 presente instrumento tem como objeto a CESSÃO DE DIREITO
DE USO DE SOFTWARE, NA MODALIDADE VITALÍCIA, COM RECURSOS PARA ACESSIBILIDADE
AUDIOVISUAL E CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,
tudo em conformidade com o Termo de Referência (fls.05/07) e a proposta

comercial (fls.08/28).

DO REGIME DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA:  Os treinamentos serão ministrados nas dependências do
Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação - CECAPE "Dra. Zilda
Arns", situado na Rua Tapajós, n 300, Bairro Barcelona ou no local a ser

informado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O cronograma com as datas de treinamentos será criado em

conjunto com a Secretaria de Educação.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total da presente contratação é de R$ 29.750,00
(vinte e nove mil, setecentos e cinqüenta reais).

Aos D 3- dias do mês de c^^CSTo de 2.019 (dois mil e dezenove), nesta cidade
de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio da Cerâmica, situado
na Rua Eduardo Prado n 201, compareceram as partes entre si, justas e
convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO

SUL, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n
59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu Responsável pelo
Expediente da Secretaria de Educação, FABRICIO COUTINHO DE FARIA, brasileiro,
portador da Carteira de Identidade n 32087908-2 e inscrito no CPF/MF sob n
28046903850; e a EMPRESA AGORA EU CONSIGO TECNOLOGIAS DE INCLUSÃO SOCIAL LTDA
- EPP, com sede na Rua do Apoio, 161, Caixa Postal 138, Recife/PB, CEP:
50.030.220, inscrita no CNPJ/MF sob n 17.821.4 67/0001-03, neste ato
representada por seu(sua) procurador(a), ANDRÉ LUÍS SILVA FIALHO, portador(a)
da cédula de identidade de RG n. 24.516.837-0 e inscrito no CPF/MF sob n
164.914.428-88, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA" e, na presença
das testemunhas adiante nomeadas, pelas partes contratantes me foi dito que
haviam convencionados firmar, como firmado tem, o presente a contratação em
epígrafe, mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a

saber:

idCSTo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO
DE USO DE SOFTWARE COM RECURSOS PARA
ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO

ESPECIAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA
AGORA EU CONSIGO TECNOLOGIAS DE INCLUSÃO
SOCIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R$ 29.750,00
(VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQÜENTA

REAIS) .
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0 pagamento será efetivado em 15 dias fora a quinzena contados da data em
que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de serviços. A
atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e assinada pelo
Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de Contabilidade
para lançamento e demais providências, na conta bancária da Contratada, Banco
BRADESCO, agência n. 3209-3, conta n. 99478-2.

DO PRAZO.
CLÁUSULA QUARTA: Contrato terá vigência por 12 (doze meses), contados a partir
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos periodos, até o
limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no artigo 57, inciso II,
da Lei 8.666/93, desde que aferida a existência dos recursos orçamentários e
financeiros necessários.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA:  Ocorrerão  por  conta da  CONTRATADA todas  as  despesas
decorrentes de seguros, transporte e tributos;

CLÁUSULA SEXTA: deverá manter-se em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições e qualificação exigidas nos Termos de

Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA se compromete a entregar o serviço na forma de
sua apresentação na Proposta, comprovando a procedência e demais
características dos serviços, os quais serão conferidos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA deverá atender as chamadas da CONTRATANTE para
dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao serviço.

CLÁUSULA NONA: Deverá a Contratada arcar com a responsabilidade civil por
todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, à Municipalidade ou terceiros.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
CLÁUSULA DÉCIMA:  Rejeitar os  serviços  que  não  atendam aos  requisitos

constantes das especificações do edital;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fiscalizar a prestação dos serviços, zelando pelo
fiel cumprimento do presente contrato, promovendo seu recebimento, conferindo

a qualidade e especificação exigida dos mesmos;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Comunicar á Contratada quaisquer irregularidades

dos serviços prestados.

DOS RECURSOS.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão

por conta da verba n.dos empenhos
02.09.07.12.361.0400.2.040.3.3.90.39.00 (488 9-000) .

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas
de embalagem, seguro, transporte, frete, combustível, mão de obra, demais
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obrigações e encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários,
decorrentes da execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A parte que transgredir qualquer das cláusulas ou

condições do presente contrato ficará sujeita a todas as sanções
administrativas, contidas nos artigos 86 e 87 da Lei n 8666/93, regulamentada
pelo decreto Municipal n. 7.350/95.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 0 presente contrato foi firmado em decorrência da

instrução do Processo Administrativo n 12.431/2019 e, ainda, da publicação
de contratação direta por inexigibilidade de licitação, prevista no artigo
25, inciso I da Lei 8.666/93, bem como artigo 2o, inciso II do Decreto
Municipal n 11.092/2017.

DO GESTOR.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 0 gestor do presente contrato será a Sra. CARLA MARIA

LUCIANO e na sua ausência o Secretário Municipal de Educação, nos termos da
Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do
presente certame.

DO FORO.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul,

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para
dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o presente
contrato, que lido e achado conforme vai devidamente assinado pelas partes
e por duas testemunhas a tudo pre^entes para que o mesmo produza efeitos de

de Lei e de Direito.
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