
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO N° 0114/2018 
PROCESSO N° 3407/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE ECOPORANGA E O SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -  DEPARTAMENTO 
REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO -  SENAI-DR/ES, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS USUÁRIOS 
INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO E DOS 
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de 
direito público, sediado na Rua Suelon Dias Mendonça, n°. 20, Centro, Ecoporanga/ES, 
CEP 29850-000, CNPJ n°. 27.167.311/0001-04, representado pelo seu Prefeito Municipal, 
Sr. Elias Dal Col, brasileiro, divorciado, residente nesta cidade, C.l. n°. 189.546 - SSP-ES 
e CPF n°. 478.812.757-15, doravante denominado CONTRATANTE e o SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -  DEPARTAMENTO REGIONAL DO 
ESPÍRITO SANTO -  SENAI-DR/ES, pessoa jurídica de direito privado, através do Núcleo 
de Treinamento Integrado de Nova Venécia, com endereço na Avenida 7 de Setembro, 
s/n0., Rubia, Nova Venécia/ES, CEP 29830-000, CNPJ n° 03.810.810/0014-16, 
representado por seu Diretor Regional, Sr. Mateus Simões de Freitas, C.l. n° 1.687.672 -  
SSP-ES e CPF n° 090.221.687-27, doravante denominado CONTRATADO, fica justo e 
contratado, consoante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezoito (2018), 
o MUNICÍPIO DE ECOPORANGA -  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o 
CONTRATADO resolvem de comum acordo, celebrar o presente contrato, o fazendo 
mediante a Dispensa de Licitação, constante do Processo Administrativo n°. 3407/2018 
em consonância com o disposto no artigo 24, Inciso XIII da Lei n°. 8.666/93 e demais 
cláusulas e condições a seguir estipuladas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de cursos de 
qualificação profissional para os usuários inscritos no cadastro único e dos beneficiados 
do programa bolsa família.
1.2. Especificações dos cursos profissionalizantes, como segue na tabela abaixo:
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Item Especificação Área C. Horária Quant.
Turma

Quant. 
Alunos por 

Turma
01 C o n fe ite ir o A lim e n to s  e  B e b id a s 20 0 1 20

02
E le t r ic is ta  In s ta la d o r  P re d ia l d e  
B a ix a  T e n s ã o

C o n s tru ç ã o  C iv il 20 0 1 20

0 3 P e d re iro  d e  A lv e n a r ia C o n s tru ç ã o  C iv il 20 0 1 20

0 4
C o s tu re iro  In d u s tr ia l  d o  V e s tu á r io  -  
T e c id o  P la n o

T ê x t i l  e  V e s tu á r io 2 0 0 1 20

0 5
C o n fe c c io n a d o r  d e  M o d a  P ra ia  e  

F itn e s s

C o s tu ra  In d u s t r ia l  e m  
M o d a  P ra ia  e  F itn e s s

1 6 0 1 20

0 6 In fo rm á t ic a  B á s ic a

M S -W in d o w s ,  M S - 
W o rd , M S -E x c e l e  
A c e s s o  a  In te rn e t

100 1 20

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo do presente contrato será de doze (12) meses, com início em três(03) de 
setembro (09) de dois mil e dezoito (2018) e término em dois (02) de setembro (09) de 
dois mil e dezenove (2019) de terá vigência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O valor deste contrato é de R$ 122.462,00 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos 
e sessenta e dois reais);
3.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, 
contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa devidamente 
atestada por servidor designado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações devidas pelo 
CONTRATADO, desde que não haja nenhum fato impeditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA -  DO RECURSO
4.1. As despesas provenientes desta contratação serão custeadas com Recurso do 
Cofinanciamento do FNAS -  Fundo Nacional de Assistência Social através das contas do 
Bloco de Gestão do Programa Bolsa família e do Cadastro Único conta 19.822-6. Caso 
haja alguma necessidade de complementação será usado o Recurso Próprio (ordinários).

5. CLÁUSULA QUINTA -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão á conta de 
específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na 
abaixo discriminada:
110 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
001 -  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 -  ASSISTÊNCIA SOCIAL 
122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL 
0003 -  APOIO ADMINISTRATIVO
2.086 -  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
33903900000 -  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
13010000 -  RECURSOS DO FNAS , V

f AXlx.

cursos
otação
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6. CLÁUSULA SEXTA -  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO

6.1. Executar o objeto do presente contrato;
6.2. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste instrumento, como estabelece no artigo 71 da Lei Federal 
n° 8.666/93 e alterações;

6.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo CONTRATADO, seus empregados, ou 
prepostos ao CONTRATANTE, ou a terceiros;

6.4. Assumir integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros, decorrentes da execução dos serviços parcial ou total, isentando-o de todas as 
reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus 
prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na execução dos serviços;
6.5. Realizar visitas Técnicas de acordo com calendário previamente definido ou quando 
solicitado pelos serviços CRAS -  Centro de Referência de Assistência Social, Bolsa 
Família e Secretaria de Assistência Social, desde que a comunicação aconteça no prazo 
mínimo de 72 horas úteis;
6.6. Providenciar os materiais pedagógicos, didáticos e equipamentos necessários para a 
execução das atividades referentes a cada curso profissionalizante;
6.7. Responsabilizar-se pela saúde dos empregados, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, como também municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de 
pagamento e quitação;
6.8. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados do 
CONTRATADO intentarem reclamações trabalhistas contra o CONTRATANTE;
6.9. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede do CONTRATANTE, 
de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente;
6.10. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que 
a represente, integralmente, em todos os seus atos Cumprir os serviços, prestar 
declarações ou informações sem prévia autorização por escrito do CONTRATANTE 
conforme disposições em contrato;
6.11. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato;
6.12. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pelo 
CONTRATANTE. Após emissão ordem de serviço, o CONTRÁTADO terá o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, para início de execução/entrega conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, desde que os locais para a realização dos 
cursos estejam disponíveis e previamente aprovados pela equipe* técnica do 
CONTRATADO; 1 j ]

A Í / r / J
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6.13. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, do Item acima para execução dos 
serviços acarretará em multa pecuniária, ficando o CONTRATADO sujeito às penalidades 
previstas na Lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução e as obrigações do 
CONTRATADO, bem como atestar na Nota Fiscal;

7.2. Disponibilizar um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
para acompanhar os trabalhos do CONTRATADO;
7.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o 
CONTRATADO;
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATADO;
7.5. Comunicar ao CONTRATADO todas e quaisquer ocorrências relacionadas com 
objeto;

7.6. Efetuar o pagamento em até 15 dias mensalmente, de acordo com a execução das 
atividades, observando-se os valores unitários discriminados nas Planilhas apresentadas 
na proposta comercial que fazem parte integrante deste contrato, mediante apresentação 
das planilhas de execução e relatórios de atividades entregues pelo CONTRATADO, em 
papel timbrado da empresa, em 2 (duas) vias devidamente assinadas pelo responsável 
legal da mesma, oportunidade em que deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura, de 
acordo com as exigências administrativas em vigor, sendo liberada para pagamento 
somente após a análise técnica e aprovação da Secretaria de Assistência Social, através 
de seu titular, sendo que a efetivação do pagamento;

7.7. Efetuar pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços 
correspondentes;

7.8. Apoiar logística e administrativamente a execução dos serviços, controlando a 
utilização dos mesmos, através de formulário próprio e contato permanente com o 
CONTRATADO;

7.9. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares para a prestação de 
serviços;

7.10. Notificar o CONTRATADO, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a 
ocorrer, em função da execução do Contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA -  DAS OBSERVAÇÕES GERAIS
8.1. Os cronogramas de execução serão desenvolvidos pelo CONTRATANTE em 
conjunto com o CONTRATADO, observada a demanda para a realização dos cursos 
profissionalizantes, objeto do presente Contrato.
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equipamentos e estruturas necessárias), bem como os materiais de consumo para 
execução dos cursos profissionalizantes. Ainda no curso (Confeiteiro) de culinárias, 
poderá haver sugestão de receitas desde que atenda ao plano de curso.
8.3. O CONTRATADO deverá apresentar no ato da contratação a comprovação da 
habilitação profissional correspondente de cada técnico responsável pela condução dos 
cursos profissionalizantes, podendo ser esta comprovação, por meio da apresentação de 
currículo contendo experiência profissional na área fim.

9. CLÁUSULA NONA -  DO ESPAÇO FÍSICO
9.1. É de responsabilidade do CONTRATANTE o fornecimento dos locais adequados 
para execução das aulas teóricas e praticas dos cursos profissionalizantes objeto deste 
contrato, os quais deverão ser previamente aprovados pela equipe técnica do 
CONTRATADO.

10. CLÁUSULA DÉCIMA -  DO MATERIAL
10.1. Todo o material didático necessário à execução do objeto durante os 12 (doze) 
meses de vigência contratual deve ser fornecido pelo CONTRATADO. É de 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO o fornecimento de apostilas, certificados e 
equipamentos multimídia (projetor, som, tela de projeção e demais equipamentos e 
estruturas necessárias) para a realização dos cursos profissionalizante.
10.2. O CONTRATADO deverá apresentar ficha técnica com as especificações de cada 
curso, com a frequência e o aproveitamento de cada aluno, bem como organizar a 
catalogação dos resultados para instrução do Relatório de Execução a ser assinado pela 
Gestora da Contratação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA METODOLOGIA
11.1. A metodologia aplicada nos cursos profissionalizantes, objeto do contrato, deve ser 
participativa e inclusiva direcionada aos alunos em geral, com atenção individualizada, 
que possibilite o aprendizado teórico e prático.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. A primeira etapa compreende a realização de reuniões e contatos para socialização 
de informações e planejamento das ações que envolvem os profissionais do CRAS e 
Centro de Geração Emprego e Renda e os representantes do CONTRATADO, visando à 
elaboração de um plano de ação conjunto.
12.2. Na segunda etapa, observada a demanda para cada curso e o perfil dos inscritos, 
serão organizadas as turmas compatíveis, observado o Termo de Referência que rege a 
contratação e conforme a necessidade da Secretaria de Assistência Social.
12.3. O cronograma de execução será definido pela Secretaria de Assistência Social em 
conjunto com o CONTRATADO, observada a vigência do Contrato, as responsabilidades,



obrigações e penalidades correspondentes, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e 
suas alterações.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
13.1. Os cursos profissionalizantes serão conduzidos por profissionais do quadro efetivo 
ou terceirizados pelo CONTRATADO, que devem ser especializados na execução dos 
trabalhos propostos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA
14.1. O CONTRATADO deverá disponibilizar profissionais capacitados para desenvolver 
o programa nos termos da planilha descritiva, que ficarão sob sua responsabilidade para 
todos os efeitos legais e sob supervisão dos Gestores indicados pela CONTRATANTE, 
para verificação do cumprimento das condições de execução do objeto.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
15.1. A reunião de planejamento deverá acontecer em até 05 (cinco) dias após a 
assinatura do Contrato. Nesta reunião o cronograma será definido, respeitada vigência 
estabelecida no contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DA AVALIAÇÃO
16.1. A avaliação acontecerá para garantir a qualidade dos serviços executados com a 
finalidade de identificar possíveis situações que prejudiquem andamento dos trabalhos a 
qual se dará da seguinte forma: Secretaria Municipal de Assistência Social; CRAS -  
Centro de Referência de Assistência Social: Equipe Técnica; Centro de Geração Emprego 
e Renda -  Equipe Técnica; CMAS -  Conselho Municipal de Assistência Social.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
17.1. A Secretaria Municipal de Assistência Social designará formalmente um servidor (a) 
responsável pela fiscalização dos objetos, sendo permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
17.2. O CONTRATADO deverá manter preposto, para representá-la administrativamente, 
sempre que for necessário.
17.3. Os documentos fiscais correspondentes ao fornecimento do objeto serão atestados 
por servidor do Almoxarifado, e/ou outro servidor designado para este fim.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
18.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste CONTRATO sem prejuízo 
de plena responsabilidade do CONTRATADO perante o CONTRATANTE ou a terceiros;
18.2. Os serviços objeto do presente contrato estarão sujerçqs a mais ampla e irn 
fiscalização, a qualquer hora, em toda a sua abrangência; l»
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18.3. O CONTRATADO será a única e exclusiva responsável pela execução serviços, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 
completa fiscalização;
18.4. A Sra. Marinei Rodrigues Moraes Ribeiro fiscal responsável pelo setor requisitante 
terá o direito de exigir o cumprimento de todos os itens do contrato e poderá entre outros:
a) Notificar o CONTRATADO, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na 
realização dos serviços contratados.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto, o CONTRATANTE poderá garantida a 
defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando o
CONTRATADO, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, 
deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento/Serviço, recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando o
CONTRATADO, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, 
atender parcialmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento/Serviço, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;

e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por até 02 anos.

19.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o CONTRATADO que:

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado;
b) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Fizer declaração falsa;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.

19.3. O CONTRATADO estará suioita ás penalidades do item 9.1 pc
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a) Não se manter em situação regular no decorrer da execução do objeto;
b) Descumprir os prazos e condições previstas no presente Contrato.

19.4 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pelo CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 9.3, o 
CONTRATADO ficará isento das penalidades mencionadas.

19.5 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas ao CONTRATADO, juntamente com a multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DA FORMA DE PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias 
úteis, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, 
devidamente atestada por servidor designado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do 
montante a pagar os valores correspondentes aos cursos efetivamente ministrados, às 
multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, desde que não haja nenhum fato 
impeditivo.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Quaisquer questões deste CONTRATO serão dirimidas no foro da Comarca de 
Ecoporanga/ES.
21.2. E, por estarem acordes, é o presente contrato, depois de lido e achado conforme, 
assinado pelas partes êm presença de 02 (duas) testemunhas que tarabérrv^agèinam 03
(três) vias de igual t
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