MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 11/2015
Proc. Adm. nº 1004/01-2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de Dois
Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco Simões, s/n°,
inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°.
FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR, brasileiro, casado,
portador do documento de identidade R.G nº 22.199.481/ SSP-SP, e
inscrito no CPF/MF sob o nº 120.087.958-96, residente e
domiciliado nesta cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de
São Paulo, na Avenida D. Pedro I, n◦ 302, através de seu órgão
executivo municipal doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO;
e
CONTRATADA: ANA LÚCIA DE CASTRO DE ALMEIDA, brasileira, casada,
artesã, portadora do documento de identidade R.G. n° 29.045.1401ssp/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 299.033.728-84, no PIS nº
125.02029.72.6, residente e domiciliada nesta cidade e comarca
de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Rua 31 de Março, nº32
– Vila Santa Teresinha, fica justo e contratado, perante as duas
testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO - Por força do presente instrumento, a
CONTRATADA obriga-se a realizar execução de curso de TRANÇADOR
DE COURO, por ela elaborado, devendo lecionar o referido curso a
6 (seis) alunos, devidamente credenciados pelo Departamento de
Educação ou Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, com
duração total de 26 aulas.
Parágrafo
primeiro:
Todas
as
despesas
com
ferramentas,
equipamentos e materiais (couro, argolas de metais, etc.),
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decorrentes
da
prestação
suportadas pela CONTRATADA.

dos

serviços

contratados

serão

2ª-DO PREÇO E PRAZO DE PAGAMENTO – O MUNICÍPIO por força deste
instrumento, compromete-se a pagar em favor da CONTRATADA a
importância mensal de R$-574,00-(quinhentos e setenta e quatro
reais), devendo o pagamento ser efetuado todo dia 10 (dez) do
mês subseqüente à prestação dos serviços mediante apresentação
da Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou Recibo.
Parágrafo primeiro: A Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou
Recibo a que se refere à cláusula acima deverá ser entregue no
Setor de Finanças do MUNICÍPIO, para que sejam providenciados os
documentos necessários para o devido pagamento na data aprazada
contratualmente.
Parágrafo segundo: No ato do pagamento da parcela única, poderá
ser retido pelo MUNICÍPIO os valores relativos a eventuais
contribuições devidas ao INSS, no percentual de 11% (onze por
cento) ou daquele previsto na legislação federal vigente na
época do pagamento do valor da parcela, o qual será recolhido
posteriormente em favor do INSS pelo Município, em guia própria,
na forma de lei. Idêntico procedimento de retenção será adotado
no caso de eventuais incidências do IRRF ou ISS sobre as
parcelas devidas a CONTRATADA, sendo que a retenção também será
efetuada no ato de pagamento.
Parágrafo terceiro: Todos os impostos, taxas e contribuições
incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação dos
serviços ficarão sob responsabilidade da contratada.
3ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0214.12.363.0005.2.019.000
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.36.00.00
4ª-DA VIGÊNCIA - O contrato terá o início de sua vigência em
14/01/2015 com término em 31/12/2015, iniciando-se a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos nos termos do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e
ulteriores alterações.
Parágrafo único: O objeto deste contrato, não poderá ser cedido,
transferido ou caucionado, sem prévia e expressa autorização do
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MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e da sua rescisão "pleno
jure".
5ª-RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA ficará civilmente responsável
pelas obrigações oriundas de ilícitos por ele praticados,
devendo ressarcir todos os danos causados ao Município de Dois
Córregos, às pessoas e bens de terceiros, por motivo de dolo,
negligência, imprudência ou imperícia, por sua ação ou omissão.
6ª-RESCISÃO - O presente contrato poderá ser rescindido pelo
MUNICÍPIO na forma dos artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal
8.666/93.
Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial do contrato
enseja sua rescisão com as conseqüências contratuais e previstas
em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos da Administração,
em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 da Lei
8.666/93
Parágrafo segundo: Em caso de descumprimento das obrigações
contratuais, o MUNICÍPIO poderá rescindir unilateralmente o
contrato,
sem
quaisquer
notificações
judiciais
ou
extrajudiciais.
Parágrafo terceiro: A rescisão contratual poderá ser amigável,
por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo em
processo administrativo, desde que haja conveniência para o
MUNICÍPIO.
Parágrafo quarto: A rescisão contratual
judicialmente requerida, nos termos da lei.

poderá

ser

também

7ª-REAJUSTE - O preço da prestação de serviços é fixo e
irreajustável, durante o prazo de duração deste contrato
administrativo, não comportando qualquer critério de reajuste.
Parágrafo único: Além do pagamento do preço convencionado,
nenhuma obrigação acessória terá o MUNICÍPIO durante o
cumprimento do objeto do presente contrato.
8ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos,
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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9ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá ao MUNICÍPIO providenciar, por sua
conta, a publicação do extrato do presente contrato e de seus
aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
10ª-DAS PENALIDADES - O descumprimento de qualquer cláusula
deste contrato, ensejará o pagamento de multa equivalente a
20%(vinte por cento) do valor global do Contrato, pela parte de
lhe der causa.
Parágrafo primeiro: O descumprimento pela CONTRATADA do presente
contrato acarretará as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da
Lei n° 8.666/93, sem prejuízo da multa constante no caput desta
cláusula.
Parágrafo segundo: Eventual multa devida pela CONTRATADA, será
descontada dos pagamentos contratuais ou, em caso de inexecução
total será cobrada judicialmente.
11ª-DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO - Findo o prazo do ajuste, o
objeto deste Contrato será recebido consoante as disposições do
artigo 73, inciso I, da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de
1.993, e suas alterações, bem como pelas demais normas
complementares.
12ª-REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução dos serviços será
na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
13ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o valor
global deste Contrato em R$-6.888,00-(seis mil, oitocentos e
oitenta oito reais).
14ª-DISPOSIÇÕES FINAIS – A realização de licitação e a prestação
de garantia foram dispensadas com base no artigo 24, inciso II
da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante
toda a execução do serviço em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas.
Parágrafo segundo: Os casos omissos neste Contrato serão
resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações e
Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 03(três) vias de
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igual teor, na presença de duas testemunhas,
assinam, a fim de que produza os efeitos legais.

que

também

o

Dois Córregos, 14 de janeiro de 2015.

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos

ANA LÚCIA DE CASTRO DE ALMEIDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP

____________________________
Maria Adjane Ferreira de Araújo
R.G. n° 36.997.754-3ssp/SP
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