Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais
ESTADO

DE SÃO PAULO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

005/2021

CONTRATO PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO "ORÇAMENTO

PÚBLICO"

Pelo Presente e na melhor forma de direito, as partes abaixo-assinadas, de um lado a
CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta
cidade de Batatais, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nO 60.257.169/0001-53,
situada na Praça Dr. Washington Luis, n? 01, neste ato legalmente representada pelo Sr.
JÚLIO EDUARDO MARQUES PEREIRA, RG nO 19.732.324-8, Presidente da Câmara
Municipal, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa DCI DESENVOLVIMENTO, CONSUL TORIA E INFORMÁ TICA LTOA, com sede
na Avenida Elisa Verzola Gosuem n. 3600 - Esplanada Primo Meneghetti, na cidade de
Franca, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ - MF sob o n". 01.318.679.0001-79, neste
ato representada pelo seu Sócio-Diretor Sr. RICARDO MIGANI TEIXEIRA, brasileiro,
empresário, residente e domiciliado na Rua Dorama Sad Pedigone n. 3601 - Esplanada
Primo Menegheti, portador do RG n. 29.203.600-0 SP/SSP e ÇPF n. 218.889.038-80, de ora
em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, nos termos e condições das
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e se comprometem a cumprir fielmente.
1 - DO OBJETO DO CONTRATO.
1.1 - É objeto do presente contrato a realização do curso "Orçamento Público", a ser
ministrado pela empresa DCI DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTOA, pelo regime de empreitada por preço global.
1.2 - O curso será ministrado nas dependências da Câmara Municipal de Batatais, na Sala
das Seções "Dr. Altino Arantes" nos dias 09 e 10 de agosto de 2021, das 8:30h às 12:30h.
1.3 - A CONTRATADA se obriga a fornecer todo material didático a ser utilizado no curso.

2 - PREÇO E FORMA DE PAGMENTO
2.1 - O valor para prestação do serviço objeto deste contrato é de R$ 5.950,00 (cinco mil
novecentos e cinquenta reais) com pagamento à vista, nos termos da proposta da
CONTRATADA.
2.2 - O valor especificado na cláusula 2.1 corresponde ao preço total para a consecução do
objeto deste contrato e será pago por conta da verba orçame . Ia 3. 39.90.
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2.3 - Se houver atraso no pagamento, por parte da CONTRATANTE, após o prazo
estipulado na cláusula 2.1, esta se obriga a proceder à atualização monetária entre a data
do adimplemento e do efetivo pagamento, nos termos da Legislação vigente.

3 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 - Incumbe à CONTRATANTE,
seguinte:

sem que ela limite sua responsabilidade,

dentre outras, o

a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
b) Extinguir o contrato, nos casos previstos;
c) Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados;
d) Expedir o competente atestado de aptidão para prestação dos serviços, parcial ou total.

3.2 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite:
a) A realização do curso "Orçamento Público" na forma prevista na proposta, bem como de
acordo com as técnicas aplicáveis à espécie e no presente instrumento;
b) As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela CONTRATADA, serão regidas
pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo
quaisquer relações entre os terceiros contratados e a CONTRATANTE;
d) Em caso de inadimplemento total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas em lei.

4 - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
4.1 - O presente contrato é de execução imediata, concluindo-se com o término do curso,
que terá duração total de 8 horas, conforme a programação proposta pela CONTRATADA.
4.2 - Rescindir-se-á o presente instrumento, aplicando as sanções previstas na lei e neste
instrumento, caso a CONTRATADA deixe de cumprir com as suas obrigações ora
assumidas e também, nos seguintes casos:
a) A não prestação do serviço contratado total ou em partes, sem prejuízos das penalidades
contratuais e as previstas em lei ou regulamento;
b) Fato superveniente que implique na manifestação pelo poder pú
aos' teresses públicos, em matéria de prioridade;

não atendimento
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5 - DOS ENCARGOS
5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato, quer
fiscais, trabalhistas, previdenciários ou tributários, serão suportados exclusivamente pelo
CONTRATADO, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer responsabilidades sobre esses
encargos.

6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

6.1 - Se a CONTRATADA não executar os serviços no prazo determinado, incidirá em mora
e responderá pelo pagamento de multa única de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
exceto quando o atraso se der por motivo de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.
7 - DO RECEBIMENTO DO SERViÇO
7.1 - O recebimento dos serviços objeto desta licitação, será nos termos do art. 73 inciso I,
letras "a" e "b", da Lei Federal n.? 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.
7.2 - Os serviços deverão ser prestados, no local previsto na cláusula 1.2, e no preço
deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, seguros,
cargas, descargas, preços públicos etc.

8 - DO FORO
8.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais/SP, para dirimir qualquer dúvida ou litígio
oriundo da prestação dos serviços deste instrumento, com renúncia expressa pelas partes
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
9 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
9.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei n". 8.666/93 e os casos omissos,
regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-Ihes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as suas disposições de direito
privado.
9.2 - O regime jurídico deste contrato confere à CONTRATANTE, em relação a ele, a
prerrogativa de alterá-Ia unilateralmente, bem assim, modificar a prestação do serviço
contratado para melhor adequá-Io às finalidades de interesse público, respeitados os direitos
da CONTRATADA.
9.3 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência
parte.
9.4 - Fica fazendo
CONTRATADA.
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E por se acharem, assim, as partes contratantes, justas e acordadas, assinam o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, na presença das
testemunhas, para todos os efeitos legais.
Batatais/SP, 03 de agosto de 2021.
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I TEIXEIRA
SOCIO IRETOR
DCI DESENVOLVIMENTO, CONSUL TORIA E INF.DRMÁ TICA LTDA
CONTRATADO
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1. MARCOS NUNES SANTANA
Vice Presidente
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2. GUSTAVO DOMINGOS RASTELLI
1° Secretário

3. CLAUDIA
2° Secretário
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