MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Contrato n. 65/2018
Processo adm. 98-2018
Dispensa 10/2018
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°. RUY DIOMEDES FAVARO, brasileiro, casado, portador do documento de identidade
R.G. n° 25.697.861-x, e inscrito no CPF/MF sob o n° 266.861.078-83, através de seu órgão executivo
municipal doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ 03.709.814/0001-98, com sede na Rua Doutor Vila Nova, 228, 7º andar, São Paulo,
Capital, CEP: 01222-903, representado por Diogo Vieira Ligo Teixeira, doravante denominado
CONTRATADA, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem por objeto contratação de prestação de serviços
consistentes em ministrar curso de técnicas para garçom; planejamento, aplicação e controle dos
processos e produtos de limpeza; básico de camareira; hospitalidade e excelências em serviços
hoteleiros.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá executar o objeto em conformidade com os padrões e
normas aplicadas à espécie.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO se reserva no direito de paralisar a execução caso não esteja dentro
das normas e dos padrões exigidos e aplicados ao mesmo, sem custos e multas, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pela adequação, tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a
fiscalização do MUNICÍPIO.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos,
incidentes e apurados na hipótese da incidência do previsto no parágrafo anterior deste Contrato.
2ª-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - A vigência do presente Contrato é de 6 meses, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei.
3ª-DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO - Pagará, o MUNICÍPIO, à CONTRATADA,
pelo objeto relacionado na Cláusula 1ª (prestação de curso/aulas), o valor total de R$ 31.340,00,
consistente em R$ 6.200,00 pelo primeiro curso, R$6.200,00 pelo segundo, R$ 10.600,00 terceiro e R$
8.340,00 pelo quarto.
Parágrafo primeiro: Nos preços estão embutidos impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e
demais encargos, custos e despesas, inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los,
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes, não tendo qualquer outra
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obrigação financeira o MUNICÍPIO além do pagamento da prestação de serviços. Dentro desses valores
não estão inclusos o valor de transporte dos alunos.
Parágrafo segundo: O MUNICÍPIO realizará o pagamento do objeto de acordo com o executado em até
30(trinta) dias corridos.
Parágrafo terceiro: O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa à
CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:
EM = I x N x VP, onde:
I = (TX/100) / 365;
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Parágrafo quarto: Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços.
4ª- DA EXECUÇÃO – A CONTRATADA deverá iniciar a realização dos serviços em data a ser acordada
entre as partes.
Parágrafo primeiro: O MUNICÍPIO se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências
mais adotar para perfeita execução do Contrato, arcando a CONTRATADA com todos os ônus
decorrentes da atividade fiscalizadora do MUNICÍPIO, não podendo alegar qualquer omissão para se
eximir.
Parágrafo segundo: cada turma de curso conterá 20 alunos, a serem indicados pelo Departamento de
Assistência Social.
Parágrafo terceiro: o primeiro curso terá de duração de 15 horas; o segundo curso 15 horas; o terceiro
curso 30 horas e o quarto 24 horas.
Parágrafo quarto: as aulas dos cursos serão de 3 horas.
Parágrafo quinto: essas disposições poderão ser alteradas conforme cronograma de atendimento entre
as partes.
5ª-DA RESCISÃO CONTRATUAL – A rescisão contratual ocorrerá em qualquer uma das hipóteses
previstas no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo único. A contratada, porém, para rescindir o contrato, deverá interpelar o MUNICÍPIO, que
terá o prazo de 15 dias para adotar as medidas cabíveis para solução de eventuais problemas, podendo
ainda a rescisão se operar de forma amigável entre as partes.
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6ª-DAS SANÇÕES – se Empresa não celebrar o contrato (assinar), deixar de executar ou apresentar
documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
e será descredenciado, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do artigo 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no
contrato e das demais cominações legais.
Parágrafo primeiro: Pelo atraso na execução, considerando as condições e o prazo, será aplicada à
contratada multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato.
Parágrafo segundo: A recusa em cumprir equivale a inadimplência contratual, sujeitando a adjudicatária
a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta adjudicada.
Parágrafo terceiro: As multas serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, em caso de
inexecução total serão cobradas judicialmente.
Parágrafo quarto: A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão unilateral, com as
consequências previstas em lei, reconhecendo a CONTRATADA os direitos do Município.
Parágrafo quinto: A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a aplicação das demais
penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente Instrumento, às quais, desde já, sujeitase a CONTRATADA, como a cobrança de perdas e danos que o MUNICÍPIO venha a sofrer em face da
inexecução parcial ou total do contrato.
Parágrafo sexto: Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data que o a
prestação deveria ter sido executada. O recebimento provisório do objeto suspende a mora, voltando,
entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da comunicação de sua rejeição à DETENTORA DA ATA,
valendo os dias já corridos.
Parágrafo sétimo: Será propiciado a CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nesta cláusula, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo oitavo: A aplicação das sanções estabelecidas neste instrumento são de competência
exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
Parágrafo nono: Penalidades a que se sujeita o MUNICÍPIO:
I)Sujeita-se, o MUNICÍPIO as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
7ª-DOS RECURSOS – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta do
seguinte crédito orçamentário:
CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA
082440006.2.32.00

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Departamento de Assistência Social
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CATEGORIA ECONÔMICA:

3.3.90.39.00

8ª-FUNDAMENTO LEGAL – Dispensa baseada Lei Federal nº 8.666/93 e as alterações promovidas pelas
Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98 e Emenda Constitucional nº 19(Reforma Administrativa), bem como
demais Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à espécie.
9ª-DO FORO – Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da
Comarca de Dois Córregos –SP, como o competente para dirimir as questões suscitadas da interpretação
deste contrato.
10ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá o MUNICÍPIO providenciar, por sua conta, a publicação do extrato do
presente contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
11ª-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o
parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
13ª-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Em caso de omissão, para todos os fins de direito, prevalecerão normas
legais sobre o contrato.
Parágrafo primeiro: 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.
Parágrafo segundo: É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a
CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua
fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada ensejam mantidas
as condições de habilitação.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, sem prejuízo de declarar, neste ato, que mantém
a condição de habilitação inicial para contratar com o poder público.
Parágrafo quarto: São obrigações da contratada, entre as demais constantes neste instrumento:
1) Emitir o certificado de conclusão do curso a quem de direito;
2) Cumprir toda a norma e se responsabilizar-se em caso de dano causado a terceiros, ao Município e ou
participantes do curso;
3) Indicar Responsável pela organização, coordenação, orientação e supervisão das atividades de
treinamento a se realizarem;
4) Contratar os docentes necessários à realização do treinamento.
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Parágrafo quinto: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:
1) informar à contratada, por escrito, sobre as normas de saúde, meio ambiente, segurança e
administrativas adotadas;
2) disponibilizar local para a execução do curso;
3) pagar regularmente a prestação de serviços;
4) Recrutar e selecionar os alunos para os programas, observando os pré-requisitos de acesso.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem as partes o
presente contrato em 4 vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o assinam, a
fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 29 de agosto de 2018.
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
CNPJ 03.709.814/0001-98
TESTEMUNHAS:
Eduardo Mosso Moreira
R.G. n° 48.121.035ssp/Sp
Hugo Humberto Tavella
R.G. n° 43.285.117-3ssp/SP
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
CONTRATO N° 65/2018
OBJETO: contratação de prestação de serviços consistentes em ministrar curso de técnicas para

garçom; planejamento, aplicação e controle dos processos e produtos de limpeza; básico de camareira;
hospitalidade e excelências em serviços hoteleiros

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Dois Córregos, 29 de agosto de 2018.
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83 RG: 25.697.861-x/SSP-SP
Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial Aparício de
Barros Fagundes, Dois Córregos/SP.
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone(s): (14) 99709 1886
Assinatura:_______________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
Nome: Ruy Diomedes Fávaro
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 266.861.078-83 RG: 25.697.861-x/SSP-SP
Data de Nascimento: 17/10/1979
Endereço residencial completo: Avenida João Grael, n◦ 15 – Parque Residencial Aparício de
Barros Fagundes, Dois Córregos/SP
E-mail institucional: gabinetedc@conectcor.com.br
E-mail pessoal: ruy.favaro@hotmail.com
Telefone(s): (14) 99709 1886
Assinatura:_______________________________________________________

Pela CONTRATADA:
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Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
Nome: Diogo Vieira Ligo Teixeira, RG 28.617.000-0, CPF 283.289.548-42
Endereço residencial completo: Rua São Sebastião, 145, Chácara Braz Miraglia, Jaú/SP
E-mail: diogo.teixeira@sp.senac.br
Telefone(s): Assinatura: _______________________________________________________
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC
CONTRATO N° 65/2018
OBJETO: contratação de prestação de serviços consistentes em ministrar curso de técnicas para garçom;
planejamento, aplicação e controle dos processos e produtos de limpeza; básico de camareira; hospitalidade e
excelências em serviços hoteleiros
Nome

RUY DIOMEDES FÁVARO

Cargo

PREFEITO MUNICIPAL

RG nº

25.697.861-X/SSP

Endereço(*)

Avenida João Grael, nº 15 – Parque Residencial Aparício de
Barros Fagundes – CEP 17300-000 – Dois Córregos - SP

Telefone

(14) 3652-9500

E-mail

gabinetedc@conectcor.com.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a),
caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.
Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP
Nome

BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO

Cargo

Diretor do Departamento de Licitações, Contratos e
Convênios

Endereço Comercial do Órgão/Setor

Avenida Dr. Gofredo Schilini, nº 245 - Vila
Bandeirantes - CEP 17300-000 - Dois Córregos - SP

Telefone e Fax

(14) 3652-9950

E-mail

licitacaodc@conectcor.com.br

Dois Córregos, 29 de agosto de 2018.
_____________________________________
BRUNO FERNANDO MARTINS MARCELLINO
Diretor do Departamento de Licitações,
Contratos e Convênios
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