
© Prefeitura do Município de Jaauaríúna
Departafnetúo de UcRações. Compras, Contratos e Suprlm©ntos

Rua Alffedo Buono, 1235 - Centro - Jaguarlúna - SP - CEP 13820-«
Fine: (19) 3867 9801/ 9780 / 9825 / 9792 / g707 / 9757

ww w. licit acoe$.jagua duna. sp.&Q!, br

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
POLITICAS PUBLICAS LTDA.

Processo Administrativo Do 8.862/2017.
Contrato n'. 154/2017.

A PREFEITURA DO MUNI(:ÍplO DE JAGUARI(INA. com sede a Rua Aiftedo Bueno, n
1 235 - Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato representada
pela Excelentíssima Secretária Municipal de Gabinete Senhora MARCA EMILIA PEÇANHA
DE OLIVEIRA SALVA, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n'
22.552.439-9 -- SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-13. residente e domiciliada
na Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguaríúna, Estado de São Paulo,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa RECAPP

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob n' ll .903.484/0001-03. com sede na Rua Pascoal Nicolau Purchio, n' 327,
Jardim Planalto, CEP. 13092-157, no município de Campinas, Estado de São Paulo, neste ato
representada pela Senhora Rosa Elisa Berton Federici, Brasileira, Casada, Assistente Social
portadora do RG n' 3.579.494-X SSP/SP e do CPF n' 278.481.598-68, residente na Avenida
Princesa D'Oeste, n' 1095, bairro Jardim Proença, CEP. 13026-137, no município dc
Campinas, Estado de São Paulo, domvante denominada CONTRATADA, têm entre si jwto e
contratado o que segue:

1.0 DO OBJETO
1. 1 Prestação de serviço de capacitação e assessoria aos agentes municipais, com supervisão à
gestão e aos profissioruis que atuam nas proteções sociais básica e especial, de acordo com as
descrições em ANEXO l.

2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para tod« os efeitos legais, para melhor caractaização da execução, bem como para
definir procedimentos e normas deconentes das obrigações ana conUaidas, integram este
Contmto, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes
documentos

a) Procnso Administrativo n' 8.862/2017 e Dispensa de Licitação n' 024/2017
b) Proposta de S\q)ervisãol
c) Contrato Social
d) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -- CNPJ;
e) Certificado de Regularidade do FGTSI
f) Certidão Negativa de Débitos Fedemis, Estaduais e Municipais;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista -- CNDT;
h) Declaração de que não emprega menor -- atendimento art. 7', inc. XXXlll, CF, c/c art. 27
Inc.V, Lei 8.666/93

2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes pam, em
complemento a este Contrato, deülnir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do obleto
contratado. 4
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3.0 PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A CONTRATADA deverá executar o obyeto, por um período de 02 (dois) meses, sendo
melhor descrito com 02 encontros mensais com 4 (quatro) horas cada, somando 1 6 (dezasseis)
horas, a partir da data da assinatura deste.

3.2Na hipótese de prestação de serviço de forma inadequada a CONTRATADA deverá
providenciar a imediata regularização, sem quaisqua ónus para a CONTRATANTE.

4.0 DO VALOR:
4. 1 0 valor global estimado para a execução do obyeto dentro do período de 02 (dois) meses é
de R$5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais), apresentado pela CONTRATADA
devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.2 0 valor reco referido é final e irralustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
COIVT RATADA.

4.3 As despesas decorrentes do presente Contento, corraão por conta da dotação orçamentária
n'. ] 0 1 .8.244.25.2025.339039.79

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 A CONTRATADA encaminhará mensalmente a Nota Fiscal Eletrânica (NF-e),
seguinte endereço eldrõnico: sas@jazuariuna.sp.gov.br para conhecimento, atesta e rubrica
da Senhora Secretária e do servidor que acompanhar a execução, sendo a I' parcela 30 dias
após a assinatura deste contrato.

5.2. Devam estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Processo
Adminisüativo, bem como o número deste Contmto.

5.3. O pagamento será efauado até o 25'
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica(NF-e).

(vigésimo quinto) dia postaior á data de

5.4. Dwerá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e), número da
Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A. a qual serão efetivadm os
pagamentos.

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

5.6 Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado ou sem apresentação de Nota
Fiscal devidamente rubricada pela Secretaria solicitante.

5.7 A CONTRATANTE fica vedado negociar, ou efêtuar a cobrança ou o desconto da
duplicada emitida atmvés de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tãasomente,
cobranças em carteira simples, ou sela, diretamente na CONTRATADA

6.0 PENALIDADES
6.1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo prazo desde já fixado
em 24 (vinte e quatro) meses, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como multa
de 1 0% (dez por cento), sobre o valor do Contrato. d

2



® Prefeitura do Município de Jaauarlúna
Departamento de Ucltações. Campus. Contrata e Suprimentos

Rua Alfndo Bueno, 1235 - Centro - Jaguartúna - SP - CEP 1 3820-4m
Fale: (19) 3867 9801/ 9780 / 9825 / g792 / g707 / 9757

n H. ll h

6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita a
sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da Lei
Federal n' 8.883/94

6.3 As eventuais multas aplicadas por força do disp«to no sub-item precedente, não terão
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a
CONTRATADA da rq)aração de possíveis danos, perdas ou prquízos que os seus alas
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.

6.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencados
nos itens precedentes.

6.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA uva direito ou cobrados judicialmente.

7.0 RESCISÃO:
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, emeDará também a sua rescisão, desde que oraram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei
n' 8.666/93.

7.3 Se a rncisão da avença se da pu qualquer das causas previstas nos incs. l a XI, do aH.
78, da Lei n' 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a 10%(dez por unto) do valor do contrato.

8.0 DISPOSIÇOES GERAIS=
8.1. A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliues,
no que conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em npecial no que diz
respeito às normas do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n' 32 14, de 08-07-
1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimcnto poderá motivar a aplicação
de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções
cabíveis.

8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a t«cedros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução
do obyeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualqua reclamação que possa
swgir em dworrência dos mesmos.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, toda as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato.

8.4. A CONTRATADA ficará obrigada a garantir que os integrantes de seu corpo técnico
realizem pessoal e diretamente o objeto ora contratado.

8.5. Aplica-se a este Contmto as disposições da Lei n' 8.666/93, que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administmção Pública. «
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9.0 TOLERÂNCIA:
9. 1 Se qualqua das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões,
a inobscrvância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de
seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerw ou de qualquer forma afilar ou prqudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inaltemdos, como sc nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.

10.0 VALOR DO CONTRATO:
1 0.1 Dá-se ao presente Contrato o valor total estimadode RS 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e
oitenta reais) para todos os efeitos legais.

11.0 VIGÊNCIA:
1 1.1 Este contrato vigorará por 02 (dois) meses, contados da assinatura date.

12.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:
12.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de Ciência e
Notificação, confomle ANEXO 11, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

13.0 FORO
13.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando
expressamente a qualquer outro, pormais privilegiado que sda.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só ejurídico efeito, perante
as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Jaguanúna, 04 dejulho de 2017

C.L cJ'.'C,dZ. L--''\
'REFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARltJNA

Mana Emilia Peçonha de Oliveim Silvo
Secretária de Gabinete

FqUSJ Z,C.CZ,Z.c.L
RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITICAS PUBLICAS LTDA
Rosa Elisa Berton Federici
RG n'. 3.579.494-X SSP/SP
CPF/MF n' 278.481 .598-ó8

TESTEMUNHAS

André Blbltço Sllvério
RG: 30.896.193-6

D.LC.C.S.
Prefeitura do Mun. de Jaguariúna

I'itoreit .:i Bar

Píefettuía do Munbcipio de Jaguariuna
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ANEXOI

Capacitação e supervisão à gestão e aos técnicos da Secretaria de Assistência Social que atuam
nas proteções sociais básica e especial;

Contribuir para o aprimoramento das funções de gestão e acompanhamento dos
sawços soçioassistências;
Contribuir para uma análise reflexiva e propositiva quanto aos serviços, programas,
prqetos e benefícios desenvolvidos no município visando sua crescente qualificação e
resolutividade

implantar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu]os, regulamentado pe]a
Tipinlcação Nacional dos serviços Sócio Assistenciais;
Aprimorar o desenvolvimento do PATA e PAEFI nos CRAS e CREAS
Implantar a Vigilância Socioassistencial;

Elaboração e aprimoramento da Lei do SUAS, do Plano decenal e do Pacto de
Aprimoramento;
Desenvolver fluxogramas e planos de ação pam os equipamentos CRAS e CREAS.

CRONOGRAMA

02 encontros mensais de 4 horas cada, totalizando 16 horas
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ANEXO ll

TERMO DE ciÊNCM E NOnnCAçÃO

Dispensa de Licitação n' 024/2017.
Processo Administrativo n' 8.862/2017
Contrato n' 154/2017.

Objeto: Prestação de serviço de capacitação e assessoria aos agentes municipais, com
supervisão à gestão e aos profissionais que atuam nas proteções sociais básica e especial, de
acordo com as descrições em ANEXO l.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARI(JNA
Contratada: RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORlIA EM POLITICAS
PUBLICAS LTDA.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima
identificado. e. cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS
para acompanhar todos os ates da tramitação processual, até julgamento final e sua
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n' 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jaguariúna, 04 de julho de 2017

PREFEITUliÃ DO MUNICÍPIO DE JAGUARll
Mana Emilia Peçonha de Oliveira Silvo
Secretária de Gabinete

(l:CZZC. c.c
RECAPP - coNSULTonxA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PUBLICAS LTDA
Rosa Elisa Berton Federíci
RG n'. 3.579.494-X SSP/SP
CPF/MF n' 278.481.598.á8
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