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O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Administração Regional no
Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob n 03.709.814/0001-98, com sede nesta
Capital, na Rua Dr. Vila Nova 228, 7o andar, a seguir denominado simplesmente Senac,

por meio de sua Unidade Senac São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ sob n
03.709.814/0078-77, situada na Avenida Senador Vergueiro, 400 - Centro - São Bernardo
do Campo / SP, neste ato representado pelo Sr. Jurandir dos Santos, portador da Cédula
de Identidade RG n 18.000.820-1 e inscrito no CPF sob n 076.646.898-48, e Município
de São Caetano do Sul, inscrito no CNPJ 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 pelo Secretário Municipal de
Assistência e Inclusão Social, Sr. Daniel Fernandes Barbosa, portador da Cédula de
Identidade RG n 28830055 e inscrito no CPF sob n 292.503.188-98, têm entre si justo e
acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, de acordo com a

Proposta n 49022-4, integrante deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições

seguintes:

1.O Senac obriga-se a prestar para o Contratante Serviços Educacionais, de acordo com

a Proposta n 49022-4, datada de 25/09/2019, que rubricada pelas partes, passa a fazer

parte integrante deste Contrato.

2.A presente contratação está sendo realizada de forma direta, por Dispensa de Licitação,

com fundamento legal no Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal n 8.666/93.

3.Pela prestação dos serviços educacionais objeto deste Contrato, o Contratante pagará
ao Senac o valor total de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais), conforme estipulado na
Proposta anexa. As notas fiscais serão emitidas de acordo com a carga horária executada,

em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente pelo Senac São Bernardo do Campo -
CNPJ 03.709.814/0078-77 e o valor será conforme os serviços executados no mês de
referência. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias fora a quinzena,
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contados da data de recebimento da nota fiscal e serão realizados por meio de depósitos
bancários para a conta corrente da Matriz do Senac São Paulo - CNPJ: 03.709.814/0001-
98, junto ao Banco do Brasil, Agência 3344-8, c/c 95911-1.

4.As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte
dotação orçamentária do Município de São Caetano do Sul, por meio do Fundo Municipal
de Assistência Social: 02.08.04, no presente exercício, e nos próximos, de acordo com as

dotação orçamentária correspondente n 08.122.0350.2.162-3.3.90.39.02.500.0017 (ficha

230).

5.Caso haja atraso no pagamento, o Contratante incorrerá na multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor devido. Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, incidirão, 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 São Paulo, a seu exclusivo critério, considerar rescindido
o presente Contrato.

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

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

8.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.

9.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.

10.Todos os produtos criados em razão dos serviços ora contratados, serão de

propriedade do Senac, que deles poderá dispor  livremente,  incluindo quaisquer
modificações ou cessão a terceiros.

11.0 presente Contrato vigorará de 14/10/2019 a 20/12/2019, po
pelas partes, por escrito, a qualquer momento, com antecedência

dias ou com base nos artigos 77 e 78 da Lei n 8.666/93.
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São Bernardo do Campo,  I *•<      de outubro de 2019.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas

vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

11.1 Na hipótese de rescisão do presente Contrato, o Contratante efetuará os
pagamentos devidos pela execução dos serviços até então realizados.

/
/12. Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor total deste Contrato, na qual

incorrerá a parte que infringir quaisquer de suas cláusulas, com a faculdade para a parte
/inocente de poder  considerar simultaneamente rescindido o presente instrumento,

/independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

/13. O presente Contrato será publicado de forma resumida na Imprensa Oficial, a
/expensas do Contratante, conforme dispõe o  único do art. 61 da Lei 8.666/93.
/

/
14.O Contratado, na execução do presente Contrato, sem prejuízo de suas
responsabilidades contratuais e legais, poderá utilizar se necessário o apoio técnico
especializado de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas.

14.1. Fica estabelecido que a responsabilidade imediata pela direção e coordenação
dos trabalhos será exercida por meio de empregado do quadro técnico permanente do
Senac.

15.O fato das partes, na vigência do presente Contrato, deixarem de exercer, parcial ou

totalmente, qualquer direito seu oriundo do presente instrumento, não significará nem
poderá ser interpretado como renúncia do aludido direito, sendo considerado mera
liberalidade.

16.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.
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