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CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2022

CONTRATO PARA MINISTRACAO DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAGOES"

Pelo Presente e na melhor forma de direito, as partes abaixo-assinadas, de um lado a

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa juridica de direito publico, com sede nesta

cidade de Batatais, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 60.257.169/0001-53,

situada na Praga Dr. Washington Luis, n° 01, neste ato legalmente representada pelo

Sr. Julio Eduardo Marques Pereira, inscrito no RG sob o n° 19.732.324-8 - SSP/SP,

Presidente da Camara Municipal, de ora em diante denominada  simplesmente

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM

ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - IBRAP, com sede na Rua Ceara, n° 2168, Campos

Eliseos, na cidade de Ribeirao Preto/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 62.009.642/0001-09,

neste ato representada pelo Sr. Adilson Gonsalez Iglesias, inscrito no RG sob o

n° 14.020.843-4 - SSP/SP, na qualidade de Socio Administrador, de ora em diante

denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos e condigGes das clausulas

seguintes, que as partes aceitam e se comprometem a cumprir fielmente.

1 - DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 - E objeto do presente contrato a realizac&o do curso "NOVA LEI DE LICITAGCOES", a

ser ministrado pela empresa INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM

ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - IBRAP, pelo regime de empreitada por prego global.

1.2 - 0 curso sera ministrado nas dependéncias da Camara Municipal de Batatais, na Sala

das Seqdes "Dr. Altino Arantes" no dia 10 de maio de 2022, com carga horaria minima de

8:00 horas/aula.

1.3 -A CONTRATADA se obriga a fornecer todo material didatico a ser utilizado no curso.

2 - PREGO E FORMA DE PAGMENTO

2.1 - O0 valor para prestacao do servico objeto deste contrato é de R$ 7.900 (sete mil e

novecentos reais) com pagamento a vista, nos termos da proposta da CONTRATADA.

2.2 - O valor especificado na clausula 2.1 corresponde ao prego total para a consecucao do

objeto deste contrato e sera pago por conta da verba
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2.3 - Se houver atraso no pagamento, por parte da CONTRATANTE, apos"o prazo

estipulado na clausula 2.1, esta se obriga a proceder a atualizacao monetaria entre a data

do adimplemento e do efetivo pagamento, nos termos da Legislacao vigente.

3 - OBRIGACOES DAS PARTES

aA3.1 - Incumbe a TRATANTE, sem que ela limite sua responsabilidade, dentre outras, 0

seguinte:

a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

b) Extinguir o contrato, nos casos previstos;

c) Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados;

d) Expedir o competente atestado de aptidao para prestacao dos servigos, parcial ou total.

3.2 - Sao obrigacoes da CONTRATADA, sem que a elas se limite:

a) A realizacao do curso "Nova Lei de Licitagdes" na forma prevista na proposta, bem como

de acordo com as técenicas aplicaveis a espécie e no presente instrumento;

b) As contratacdes, inclusive de feitas pela CONTRATADA, serao regidas

pelas disposicdes de direito privado e pela legislacao trabalhista, nao se estabelecendo
quaisquer relagdes entre os terceiros contratados e a CONTRATANTE;

d) Em caso de inadimplemento total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisao, com as
consequéncias contratuais e as previstas em lei.

4 - DA VIGENCIA E RESCISAO

4.1 - O0 presente contrato é de execugdo imediata, concluindo-se com o termino do curso,

que tera duracao total de 8 horas/aula, conforme a programacao proposta pela

CONTRATADA.

4.2 - Rescindir-se-a o presente instrumento, aplicando as sancdes previstas na lei e neste
instrumento, caso a CONTRATADA deixe de cumprir com as suas obrigacoes ora
assumidas e também, nos seguintes casos:

a) A nao prestacao do servico contratado total ou em partes, sem prejuizos das penalidades
contratuais e as previstas em lei ou regulamento; W
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b) Fato superveniente que implique na manifestagcao pelo poder publico o nao ate te qwqfiflp’
aos interesses publicos, em matéria de prioridade;

5 - DOS ENCARGOS

5.1 - Fica certo e ajustado que todos os encargos relativos ao objeto deste contrato, quer
fiscais, trabalhistas, ou tributarios, serao suportados exclusivamente pelo
CONTRATADO, nao cabendo a CONTRATANTE quaisquer responsabilidades sobre esses
encargos.

6 - DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

6.1 - Se a CONTRATADA nado executar os servigos no prazo determinado, incidira em mora
e respondera pelo pagamento de multa unica de 20% (vinte por cento) do valor do contrato,
exceto quando o atraso se der por motivo de forga maior, caso fortuito ou fato do principe.

7 - DO RECEBIMENTO DO SERVICO

7.1 - 0 recebimento dos servigos objeto desta licitagao, sera nos termos do art. 73 inciso 1,
letras "a" e "b", da Lei Federal n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, e alteragdoes subsequentes

7.2 - Os servigcos deverao ser prestados, no local previsto na clausula 1.2, e no prego
deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, fretes, seguros,
cargas, descargas, pregos publicos etc.

8 - DO FORO

8.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Batatais/SP, para dirimir qualquer duvida ou litigio
oriundo da prestacao dos servigcos deste instrumento, com renuncia expressa pelas partes
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

9 - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1 - Aplica-se a este contrato as normas contidas na Lei n®. 8.666/93 e os casos omissos,
regulam-se pelas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as suas disposicdes de direito
privado.

9.2 - O regime juridico deste contrato confere a CONTRATANTE, em relacao a ele, a
prerrogativa de altera-lo unilateralmente, bem assim, modificar a prestacao do servico
contratado para melhor adequa-lo as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos
da CONTRATADA. i;
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9.3 - O0 presente contrato nao podera ser objeto de cessao ou transferéncia noflaficarewefiw
parte.

98.4 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento a respectiva PROPOSTA DA
CONTRATADA.

E por se acharem, assim, as partes contratantes, justas e acordadas, assinam o

presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e para um so fim, na presenca das

testemunhas, para todos os efeitos legais.

Batatais/SP, 18 de abril de 2022.

   

 

 
JULIO ED I ARDO MARQUES PERETRA

PRESIDENTE
CONTRATANTE

 
_-ADILS@NGONSALEZ IGLESIAS

SOCIO-ADMINISTRADOR _
INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA

EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - IBRAP
CONTRATADA

Testemunhas:

flawp:
1. Marcos Nunes SantanaVice Presidente
Cz0,300 QM
2. Gustavo Domingos Rastelli
Primeiro Se retario

3. Claudia Keg Nunes Langa
Segundo Secretar
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