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1.O Senac obriga-se a prestar para a Contratante os Serviços de Curso de
r de Idoso, de acordo com a  proposta n   48682-2, datada de
019, que rubricada  pelas  partes,  integra  o  presente contrato.

prestação dos  serviços  educacionais objeto deste contrato,  o
nte pagará ao Senac o valor total de R$ 35.979,59 (Trinta e cinco mil
tos e setenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos), conforme
o na proposta anexa. As notas fiscais serão emitidas de acordo com a
rária executada, em até 10(dez) dias úteis do mês subsequente pelo
ão Bernardo do Campo - CNPJ 03.709.814/0078-77 e o valor será
e os serviços executados no mês de referência. Os pagamentos serão
s no prazo de 15(quinze) dias fora a quinzena, contados da data de

ento da nota fiscal e serão realizados através de depósitos bancários da
o Senac São Paulo - CNPJ: 03.709.814/0001-98, junto ao Banco do
gência 3344-8, c/c nO95911-l.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Administração
Regional no Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n 03.709.814/0001-
98, com sede nesta Capital, na Rua Dr. Vila Nova 228, 7o andar, a seguir
denominado simplesmente Senac, através de sua Unidade Senac São
Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ/MF sob n 03.709.814/0078-77,
situada na Avenida Senador Vergueiro, 400 - Centro - São Bernardo do Campo
/ SP, neste ato representado pela Sra. Monada Spinelli Ferraz Santos,
portadora da Cédula de Identidade RG n 435062189 e inscrita no CPF/MF sob
n 309.209.248-16, e Município de São Caetano do Sul, inscrito no CNPJ/MF
sob n 59.307.595/0001-75, situado na Rua Eduardo Prado, 201 - São José -
São Caetano do Sul /SP, a seguir denominada simplesmente Contratante, neste
ato representada pela Sra. Regina Maura Zetone Grespan, portadora da Cédula
de Identidade RG n 11909873 e inscrita no CPF/MF sob n 032.797.338-20,
têm entre si justo e acordado, o presente contrato de Prestação de Serviços
Educacionais - Curso Cuidador de Idoso, que se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 48682-2/2019
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to das partes, na vigência do presente contrato, deixarem de exercer,
u totalmente, qualquer direito seu oriundo do presente instrumento,
ificará nem poderá ser interpretado como renúncia do aludido direito,
nsiderado mera liberalidade.

3.Caso haja atraso no pagamento, a Contratante incorrerá na multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor devido. Se o atraso for superior a 30 dias,
incidirá, também, juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculado "para o-
rata-mês", bem como atualização pelo IGP/FGV, calculada "para o-rata-die" até
a data de seu efetivo pagamento, independentemente de o SENAC, a seu
exclusivo critério, considerar rescindido o presente contrato.

4.Todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de acidente
do trabalho correrão por conta do Senac, nenhuma responsabilidade cabendo a
Contratante por tais encargos.

5.O Senac não poderá transferir as obrigações assumidas no presente
contrato, sem a prévia autorização, por escrito, do Contratante.

6.As despesas efetuadas pelo Senac, em decorrência da execução dos
serviços, serão reembolsadas desde que previamente autorizadas, por escrito,
pelo Contratante, mediante apresentação das respectivas notas fiscais e
conforme disposto na proposta anexa.

7.O Senac compromete-se a não divulgar ou utilizar, por si ou por terceiros,
quaisquer informações ou dados confidenciais fornecidos pelo Contratante, ou
sobre os quais venha a ter acesso, sem autorização prévia e expressa do
Contratante, sob pena de responder civil e criminalmente por tais atos.

os produtos criados em razão dos serviços ora contratados, serão de
ade do Senac, que deles poderá dispor livremente, incluindo quaisquer
ções ou cessão a terceiros.

sente contrato vigorará de 02/09/2019 a 20/12/2019, podendo ser
do pelas partes, por escrito, a qualquer momento, com antecedência
e 30 (trinta) dias.

estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor total deste
, na qual incorrerá a parte que infringir quaisquer de suas cláusulas,
culdade para a parte inocente de poder considerar simultaneamente
o o presente instrumento, independentemente de qualquer notificação
elação judicial ou extrajudicial.
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Lilian C. Fernandes
RG. 20.614.493

CPF. 124.361.238-02

RG:
CPF/MF:

vNome//

URA MUNICIPAL DE
CAETANO DO SUL
Eduardo Prado, 201
dbas; cp. 09581-200

s

nardo do Campo, 02 de setembro de 2019.

starem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento
s vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
as.

12. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
para solucionar litígios porventura decorrentes deste Contrato, com expressa
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.




