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ESTAOO DA PARAÍBA

PREFEIÍURA I1T'NICTPÂL OE OUAS ESTRADAS

DISPET{SÂ Íô @5/2022

cot{TRÂTo N2 | @5312022-CPL

ÍERI'10 DE CONTR,ATO QUE ENTRE SI CELEBRA}I À PREFEIÍURA I4I'I{ICIPAL DE DI.,45 ESÍRADAS
E SERVIçO NACIONAL OE APRETiIDIZÂGEN INOUSTRIAL SEMI, PARA PRESTAçÀO DE SERVIçOS
CONFORME DIS(RIMINADO NESTE INSIRUT4ENÍO NA FORi4A ABAIXO:

PeIo presêntê inst.umento particular de .ont.âto, de um lado P.efeitura Hunicipal de Duas Estrâdâs
Rua do Comércio, 2f - Cênt.o Duas Estradas - P8, CNPI ne 08.787 .OL2/OOO1,10, neste ato nepnesent
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Erasileira, Solteira, Funcionaria Publicà, nesidente
domiciliada na Fazenda 5ão Fràncisco, SN - Zona Runal , Duas Estradas - PB, CPF ne O9@.4O1.5O4-
Carteira de Identidade no- 3.57O.572 SSP, donavante simplesmente CONÍRATANTE, e do outro lado SERV

'{ACTO{AL 
DE APRET{DIZAGEI,I IiDTJSTRIAL SE'{A[ _ RUA MANOEL CONçALVES GUIMARAES, 195, ANDAR ! E 2 - J

pINHEIRO - loÃo PESSoA - PB, cl.lPl ne o3.7?5.588/OO61,4f, doràvante simplesmente CoNTRATADA, decidi
as partes .ont.atantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiç
seguintes:

CLÁUSULA PRIT4EIRÂ - OOS Ftf{DAIitEiITOS Do CO TRAÍO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa ne OO@O5/ 2022, processada nos termos da
Fede.al n9 a,666/93 e suas êIterações e a Lei complêmentàr n9 121, de 14 de dezembro de 2006, àItena,

CLÁUSULA SEqflOA - DO OB]ETO OO C(»ÍTRÃTO:
O presente cont.ato tem por objeto: Cont.atação de empresa especializada para a promoção de cursos
capacitação com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico ê socj.al do MunicÍpio de D

Estradas - PB, nos termos da Lei nÔ 8.666/91.
os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, propo
apresentada, Dispensa no- oooo5/2o22 e instruções do Contratànte, documentos esses que ficam faze
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição,
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cúUsuLA TERCEIRÂ - m vALoR E PREços:
o valor total deste contrato, a base do preço pnoposto, é
DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
Rep.esentádo por: 1 x R$ 16-487,A4 + 1 x R$ 18.640,00 + 7 x

de RS 44.259,84 (QUARENTA E QUAÍRo MII

R$ 9.132,0S.

cóor«r
I

2

3

otscRtxri{açÃo t {IoÂDE
curso de câpacitação de Eletricista Instalador predial curso
de Baixa Tensão
cur5o de capacitação de coníeiteiro curso
Curso de côpâcitação de Informáticâ 8ásica curso

qrÂrÍÍtDÁDE P.t {rTi{Rro P. Toral
1 16.487,84 16.447

cliíusuLA QUAnTA - m RCATUSTAÍiIEiIÍO:
os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um âno, ex(eto pâra os casos

7 ta.64O,OO 7A.640,00
7 9.132,00 9.732,00

Tot.l: M.259,44

p.evistos no Art. 65, §§
5e e 6e, da Lei 8.666,/91.
Ocorrendo o desequilÍbrio econômico-finânceiro do contnato, poderá sen restabelecida a rel.ação que as
paÍ'tes pactuaiam ini(ialmente, nos te.mos do A.t. 65, Inciso II, Alinêe d, dâ Lei 8,666,/91, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do Contratàdo.

cLÁusULÂ QUIiÍIA . DA mTAçÂo:
As despesas correrão por contâ da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
L7.O@ - Oa.244.2006.2057 - 560. - 3,).90.39.O1

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGÂ',IÉ'{TO:
o pagamento será efetuado na Íesouraria do contratante, mediànte p.ocesso regula., da seguinte maneira:
Em ol (três) parcelas, após à execução de cada curso, ãpós a apresentação dàs notas fiscais pela
Contratâda.

CLÁUSULÂ SÉTI!,TA - DoS PRAZOS I
O prazo máximo para a execuçâo do objeto ora cont.at3do, conforme suàs caracterÍsticas, e que admite
prorrogação nos cêsos p.evistos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considêrado a pa.tir da
emissão da orderÍ de Serviço:



Inicio: In€diato
Conclusão: I (três) Eeses

O prazo de vigência do presente contrato será dêter inado: I (três) íeses, encerendo-se oo dia
O3/O912O22, conside.ado da data de sua assinatu.a.

ctÁrsulÂ orrayÂ - DÂs oBircÂCôEs m «r[RÀTÂtrÍTE:
a - Efetuar o pagarento relativo a prestação dos serviços efetivarente realizados, de acordo coe as
respectivas cláusulas do prêsente contrato;
b - Propoacionar ao Contratado todos os 6eios necessários para a fiel prestôção dos serviços
contratados;
c - tlotificar o Contrâtâdo sobre qualquer irregularidade €ncontrada quânto à qualidade dos serviços,
exercendo a nais ampla e coopleta fiscalização, o que não exine o contratado dê suas iêsponsâbilidâdês
contratuais e legais.
d - Designar representantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscal deste contrato, nos têrüos da noma
vigente, especialnente parâ aco ganhâr e fiscalizar a suâ êxêcução, respectivenêntê, pernitidâ â
contratação de terceiros para assistência e subsídio de inforrâções pertinentes a essas atribuiçô€s.

ctÁrst LA i(Iu - Í»ls (f,Rrcaçõcs oo cflÍnÀTÀxr:
a - Executar devidanente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrâto, den
dos nelhores parãÍEtros de qualidade estabelecidos parâ o ramo de atividade relacionâda ao obj
contratual, coa observâo(ia aos prazos estipulâdos;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civ j
tributá.ia e trabalhista, beo coíro po. todas as desp€sas e cOpÍro[issos assunidos, a qualquer tÍtu Sperante seus fornecedores oü terceiros ef, razão da execução do objeto contratado; 'o
c - llanter preposto capacitâdo e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução ao contrato, qu fr§
represente integralmente eo todos os seus atos; #gd - Pemitir e facilitâr â fiscalização do contratantê dêvendo prestar os infomEs e esclarecimen g!
soli(itados; I A
e - será responsáveL pelos danos causados direta eílte ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de fi [
culpa ou dolo ne execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsâbilidade a fiscaliza BEou o acorpanhaEento pelo órgão interessado; É.a
f - ilão cedêr, transferir ou sub-contratar, no todo ou e parte, o objeto deste inst.urrento, ser !§
conhecifento e a devida autorizeção expressa do Contratantei d Eg - llanter, durante a vigência do contrato, ên c@patibilidade com as obrigaçôes assuridas, todas ã E
condições de habititação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando §iContratantê os docuientos necessários, se[pre que solicitado; 

E§
crÁJsurÂ DÉcDu - DÂ aLTErÂCÃo E REscrsio m c{xnaro: E*
Este contrato poderá ser al.terado, unilateral ente pela Cont.atante ou por acordo entre as partes, €E
casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, cooforl'e o disposto nos Artigos Eã
7s e 79 da Lei 8.666/9r. BãO Contratado fica obrigado a aceitar nãs resras condições contratuãis, os acréscirrcs ou supressões õ<
se fizereo necessários, até 25X (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁ'sl'tÂ DÉCIITA PiIXEIRA . DÂS PE'IÂLIDÀT'ES I
A recusa injusta eo deixa. de cu[prir as obrigaçõês assunidas e preceitos legais, sujeitará -
Contratado, garântida â préviã defesa, às sêguintes peíalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
s.666191r a - advertência; b - multa de norâ de 0,5 (zero vÍrgula cinco por cento) aplicada sobre o
valon do cont.ato por dia de atraso na entrega, no iníci.o ou na execução do objeto oi'a contratado; c -
nulta de ld (dez por cento) sobre o valor contratado pela i.nexecução totâl gu pàrcial do contrâto; d -
suspensão teoporáriâ dê participar eí li€itação e inpedirento dê (ontratar co a Adfiinistração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - decl.aração de inidoneidade para licitar ou contrátar coü a
Mflinistração Púb].ica enquanto perdurarê os nrotivos deteminantes da punição ou até que seja prooovida
sua reabilitação Í,erãntê a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - sinultaneâirente, qualquer
das penalidades cabÍvei.s fundanentadas nâ Lei 8.666/93.

ctÁrsulÂ DÉcr /l sEdrarr - m Fono:
Para di.i.nir âs guestôes decorrentês deste (ontràto, as partes elegea o Foro da coaarca de Guarabirô,
Estado da Paraíba.

E, por êstârem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, O] de lunho de 2022.

T6SÍEMUNTIAS PELO C OIITRÂTAITE

Mlq _,dtt qlÀt o Prefeita constitucional
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PELO (ONIRATADO

SERVIçO NACIO'IAL OE APREI{DIZÁGEII IT{OUSTRIAL SENAI
(Npl ns e1.775.58810001 4l
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