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CONTRATOn". 037/2020

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contraio, mediante as seguintes declarações e
clãusulas:

LICITACÂO: Dispensa de Licitaçào n°007/2020, Art 24. N111. da Let 8 666/03
PROCESSO ADMINISTRATIVO:Ol231/2020
DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:02.1001.26(M.339039.01;02.llMM.26tM.339039.95.

CONTRATANTE:MUNICiPIO DE 1 AURO DE FREITAS. mscrito no CNPJ 13927819/000\ 10. com sede na Praça Joño
Thiago dos Santos. Centro. Lauro de Frettas/BA neste ato representado por sua Prefeita Sra. Aforma Isabel Passos Gramacho

CONIRATADA: IlìRADESC INSTITETO BRASILEiRO DE DENENVOLVIMENTO DAS CIDADES. CNP1
06 166 147/0001-32, com sede na Trasessa At Sul Insasão INO( OOP, 51. INŒCOP, Camaçari/13A. ( I P 42 801-070. neste ato
representado pelo sen Presidente Marcos Antönlo Chagas e Albuquerque. bras:Iciro. musico. RG n 00 63 043-9 SSPilia CPF
158 590 10tul residente na adade de Camaçan-Bahia, pekn seus atos constitulmos e procurações em aneto que abaixo subscrete

ClÁUSUI A PRIMEIRA - OBJETO: O ob¡cto deste contrato tem por fmahdade a Contratação de empresa especiahyada para
prestação de sersiços de elaboração e execuçiin de programa de formação contmuada e aperfeiçoamento de 1020 inul e unles
scrudores da Secretuna Municipal de Educaçào. nos moldes do termo de referöncia e proposta anexa

CIÁtiSUIA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O prescate mstnamento de contrato tera agencia pelo prazo de 10 (dez)
meses. a contar da data de sua assmatura

CLÁUSULA TERCEIRA - PRECO; O presente Contrato tem o salor global estipulado em RSS.040.8401M) (Cinco milhões
quarenta mil oitocentos e quarenta reais).

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: pnmeiro pagamento no importe de RS I sl232.00 ihum irnihna
quinhentos doze mit durentos emquenta dois reais) correspondentc a 30". da talahdade do contrato. a titulo de adiantamento en:
ra/ño da implementação estrutural dos cursos a serem mmistrados. pago de imediato com a assmatura do presente contrato. apos 30
itrmta) dias da apresentação dos trabalhos o pagamento de 08 tutto) parcelas mensais e consecutnas de RS 44] 07 % (quatr>centos
quarenta um mt! setenta très reats e cinquenta centarost com a respectiva nota Oscal que sera processada e paga apos a aprotaçãopelo setor competente da CONTRATANTY

CLÃOSULA QUlNTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
A

\ São de exclusna conta e resptmsabahdade da contratada, alem das pret islas em lei e nas normas apheasets. as ohngaçöes que se
seguem,
5 2 Responsabihtar-se integralmente pelo fornecimento, nos termos da legislação ugenic e cogoncias conadas no Termo de
Referëncia. observadas as especnicaçöcs. normas e outros detalhamentos. quando for o caso ou no que lor aplicascL fuer cumpor
por parte de seus empregados e prepostos. as nomms da Contratanie.
5 3 Acatar as decisões e obscrr ações feitas pela nscabração da Contratante conunme termo de referencia e proposta anemT4 Fornecer o scitaço referido. no prazo estabelecido ou quando necessäno, informando em tempo habd qualquer motnoimpedita o ou que impossibuite assumir o estabelecido.
5 5 Assumir mtetra responsabihdade quanto a garanna e quahdade do scruço, reservando a Contratame o discito de retuta-lo casonão sausfaça aos padrões especdicados, ca idenaando que a não execução dos scruços contramdos sera fatos de indemração datotahdade dos ialores que foram pagos.

6 Manter. em compattbihdade com as ohngações assumidas. todas as condtções de habihtação e quahficação estgidas.
7 Disponibihtar todos os eqwpamentos matenal didätico. matenal de apoio e ecrtilicado para os cuoustus.

5 8 O contratado será responsavel pelo transporte. alimentação e estadia dos seus funcronarios. diretores. professores mediadores.senunaristas e palestrantes, para orgamtação, gerencmmento e execuçiio dos cursos
9 Assunur lodos os encargos adt mdos desta relaçào contratual meluso e os de possiveis demandas trabalhistas. en eis ou permsrelacionados aos scruços, origmalmente ou \inculada por prcaenção, conexão ou contmanem,

5 10 A Contratada mantera em seu quadro ou contralado. pessoal adequado e capacitado a atender suas obupções contratuas. emtodos os noen de trabalho.
5 11 A Contratada scrú vedada, sob pena de rescisão e aphcação de qualquer ouba penahdade cabnel. a du algação co fornec mentode dados e mformações referentes a prestação de sert iços objeto do contrato. excetuando os prer istos em les

CLÂUh0LA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: ' /
6 I facreer a fiscahaação dos scruços atrates de scrudores especialmente designados para esse fim. na forma preusta n ad 7 daLei n° 8 666N3, procedendo atesto das respecta as faturas, com as ressait as e/ou glosas gu se filerem n og s,
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f> 2 Propolcionar todas as facihdades para que a Contratada possa campar suas ohnyações dentro dos pratos e condições
estabelecidas, disponibihzando k>cal para a guarda de matenal
<> 3 Efetuar o pagamento dos scruços prestados dentro das condiçùcs estabelecidas no C<mtrato a ser ultenormente Ormado.fi 4 Sobcitar a Contralada e seus prepostos todas as prondancias necessarlas ao bom andamento dos serviços.
6 5 Releitar. no todo ou em parte, os sert iços executados em desacordo com as respectuas especificações constantes deste Terme de
Referoncia,
6 6 Fiscabrar o compamento. pela Contratada. das obrigações e encargos socios e trabalhastas. no que se refere a execução doContrato a ser firmado,
fa 7 A contratante deterá dispombihtar local arepdo e ou com ar condicionado. encryia eletrier agua. cadeiras. mesas emiraestrutura para atender ao pubbco ah o de es ento

CLÃOSULA SÉTIMA - FISCALIZACÄO:
7 1 0 contrato será fiscabrado e atestado pela Fiscal de Contratos de acordo com a portana de n" 15, 24 de 4brd de 2010 da
SECRETARIADE EDIICAÇÃO DE LAURO DE FREITAS,conforme determmaçãoda Secretána Mumerpalde Educação.
Fiscal de Contratos
Francine Lima de Carvalho
Matricula: 79804-9

CiÃOSUI A OITAVA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em operar arescisSo admmistrataa deste pacto na ûnma da Let no X W>6/93 art 77

(TÁESULA NONA - RESCISÃO: Constitm monso para a resasüo admimstratna deste contrato, a m1htgòo a qualquer de suascláusulas. ou a ocorröncia das hipóteses pres Istas no artigo 78 da Lei no 8 666/'n

CIÁUSULA DÉCIMA - MULTAS: A CONTRA TADA arcara com uma mulla de 20% (unte por centot sobre o valor totd docontrato no caso de descumprimento de qualquer das condições ou clausulas ora atençados

CLÃl SUI A DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISI ACÃO PERTINENTE: Este contrato e regido pela Les rf R 66MG e demaisnormas de direito admimsuatiso pertmentes

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) \ias de igual teor e tahdade jundica na presença de dutistestemunhas abaixo. elegendo o Foro de Lauro de Freitas como competente para decidir as questões onundas deste pacto

Lauro de Freitas (ßA).06 de ¥evereiro de 2020.

MENICIPIO DE lAURO DE F ITAS/BA - CONT Al ANTE
Moema Isabel Pas os Gramacho - Pre ta

SECRETARIA MUNICIPAl DE EigfACAO
Vânia Maria Galvão de Carvalho Secretårié Municipal

IHRADESC-INSTITETOßRASILEIRODEDESENVÓLVIMENTOD45 DADES-CONTRATADA
Marcos Antônio Chagas e erque -- Presidente

TESTTMUNHAN:

Reconheco por S sihanca COO1 firma(s) de
MARCOS ANTO OC AGAS EROUE - 391470
Emol 852 61 Fis .78 FEC 30,69 Det RSO 07
POE R$0.10 MP

, 5 t $5.20
Em Testemunho va ade
JOSERICARDOO E A
ESCREVENTE

LAURO DE FREITAS - BA O 102/2020
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