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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRANI A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA E A EMPRESA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
-SENAC.

Processo Licitatório n' 1 64/2019
Dispensa n' 015/2019
Contrato n' 125/2019

doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue:

1.1 ContraBJETO: ursos e oficinas de acordo com as descrições, quantidades, objetivos e público
alvo, descrito en] ANEXO l.

iiEH81$ : m;ã!: :n*
2.2 0s documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

2.3 A presente dispensa tem por fundamento jurídico o disposto no artigo 24, Xlll, da Lei 8.666/93

3.0PRAZO,DATAECONDIÇÕESDAEXECUÇAO: , . . . .. ..
3.1 A CONTRATADA deverá executar o objeto por um.penoso de iz taozeJ meses çuinauub ua
assinatura deste Contrato e de acordo com o descrito no ANEXO l.

3 2 Na hipótese de prestação de serviço de forma inadequada, a CONTRATADA deverá providenciar
a imediata regularização, sem quaisquer ânus para a CONTRATANTE.

4.0 DO VALOR:l estimado para a execução do objeto dentro do período de 12 (doze) meses é de RS

68.390,00 (sessenta' e''oito mil, trezentos e noventa reais), apresentado pela CONTRATADA e
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, devendo seguir o valor total para cada curso/oficina,
conforme anexo 11, deste contrato.

4.2 0 valor acima referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer acréscimo, estando
incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da
CONTRATADA.
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4.3 As despesas decorrentes do presente

N' 02.06.01.08.244.0025.2003.3.3.90.39.00
Contrato correrão por conta da dotação
- Ficha n' 1 05 -- Recurso Estadual/Federal.

orçamentária

5.0 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:

5.1. Quando da emissão da Nota Fiscal eletrânica (NF-e), após a realização dos cursos, a
CONTRATADA deverá encaminha-la ao seguinte endereço eletrõnico: $êS@lêglBriuna.SD.gov.br .
para conhecimento, atesto e rubrica do(a) Secretário(a) e do Fiscal nome,do.

5.2 Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Processo Licitatório. bem
como o número deste Contrato

Fiscal Eletrânica (NF.e) tuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota

5.4. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrânica (NF-e) número da Agência eo
número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., na qual serão efetivados os pagamentos.

5.5. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

devidamente rmricada pela Secrefetuadolipagamento antecipado ou sem apresentação de Nota Fiscal

fetuar a cobrança ou o desconto da duplicata emitida

ndo-se, tão somente, cobranças em carteira simples,

Hll;.l:gi=M 1 1;1:1 B:l:Biil=;': :r::
6.0PENALIDADE:

.2.Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará sujeita às sanções
p çv">la3 nus dragas õo, õ/ e 88 da Lei Federal n' 8.666/93, com as alterações da Lei Federal n'

6.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA antes da imposição das penalidades elencadas nos itens

6.5 0s valores pertinentes às multas aplicadas serão

CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
descontados dos créditos a que a
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7.0RESPONSABILIDADESDACONTRATADA: . ~ , ,. - '--',
7.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução ao oojeto açslç
Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na

execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para
terceiros.

8.1 A inexecução deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente

enunciadas, ensdará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no

artigo 78, da Lei n. 8.666/93.

8.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no artigo 79 da Lei n.

8.666/93.

8.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos. l a XI do Artigo 78 da

Lei n' 8666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30%

(trinta por cento) do valor deste contrato

9.0 DISPOSIÇ'OES G ERAIS: executar o objeto rigorosamente conforme estipulado na Cláusula 3.0

deste instrumento.

g.2 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do

objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir;

g.3 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que

concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de acidentes do

trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de

segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que seu descumprimento poderá motivar
a aplicação de multas' por parte da CONTRATANTE ou rescisão com a aplicação das sanções

cabíveis;

9.4 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n. 8.666/93, que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela administração pública.

g.5 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as condições de

habilitação e quali fixação apresentadas nesta contratação.

ll.OVIGENCIA:
1 1 .1 Este contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura

3
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12.0VALOR DOCONTRATO:

12.1 As partes dão ao presente contrato o valor total de lt$ 68.390,00 (sessenta e oito mil, trezentos e
noventa reais).

13.0 TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO:

Éi$ 1SH:H :l : u:: :;=:=u==:.::.:m:
14.0 FORO:

1 4. 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, por mais privilegiado que seja. "'-' ' ''

14.1 E por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o

presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as

Jaguariúna, 17 de Junho de 2019

Mana Emília Peçanha De Oliveira Silvo
Secretária De Gabinete

CPF n' 195.475.098-61

ssistente de Gestão Pública
-feimn do Munidpio de jaguaiíúm

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
PreMüira do Mini =ipio de lagu&riúna
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ANEXOI

5

Item 01 Especificações

Oficina: Salgadinhos
para Festas

Obje!!yQ! O participante aprende a preparar diversas massas e
suas técnicas de preparo, recheios e decorações diferenciadas
de salgadinhos de festas.
Público Alvo: Adolescentes e Famílias

Quantidade Carga horária
01 15 horas

Item 02 Especificações

Oficina: Docinhos
para Festas

Objetiyg; Capacitar o aluno para preparar receitas clássicas
tradicionais, massas, coberturas e decorações diferenciadas de

docinhos para festas.
Público Alvo: Adolescentes e Famílias

Quantidade Carga horáriacaFp8 moraria

01 15 horas

Item 03 Especificações

Oficina: Brigadeiro
Gourmet

Objetivo: Aborda as técnicas de preparo de brigadeiro

gourmet.
público Alvo: Adolescentes e Famílias

Quantidade Carga horária

01 09 horas

Item 04 Especificações

Oficina: To nas e

Quiches

Obietivo: Técnicas diferenciadas de preparo, receitas
tradicionais e princípios da higiene na manipulação de

alimentos
público Alvo: Adolescentes e Famílias

Quantidade Carga horária

01 9 horas

Item 05 Especificações

Oficina: Preparo de

pães caseiros

ObjetjyQ; Técnicas populares da panificação fora do ambiente
industrial e princípios da higiene na manipulação de alimentos.

Quantidade Carga horária

01 12 horas
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Continuação Anexo l

}

{

Item 06 EsnecificacõPÇ

Oficina: Decoração
de mesa lll aprendizagem de decoração, nutrição, gastronomia, e

hotelaria e eventos sociais
Público Alvo: Adolescentes p Famíli,.

Quantidade Carpa horária
01 09 horas

Item 07 Especificações
Oficina: Técnicas
Básicas de auto

Maquiagem
maquiagem que valorizem sua beleza.
Público Alvo: Adolescentes

Quantidade Carga horária
01 14 horas

Item 08 Especificações
Oficina: Embalagens:

da criação a
finalização

tipos de embalagens utilizando a criatividade
Público Alvo: Adolescentes e Famílias

Quantidade Carga horária
01

Item 09 Especificações
Oficina: Decoração e

recreação com
balões básicas de estruturação de balões para decoração de

ambientes e entretenimento de pessoas.
Público Alvo: Adolescentes e Famílias

Quantidade Carga:horária

Item IO Específicacões$$@g&@#$@@@@@@@l@';: l :l
Oficina :

Lembrancinhas de
aniversários

tipos de lembrancinhas de aniversário utilizando al
criatividade. l
Público Alvo: Adolescentes e Famílias l

Quantidade Carga horária @@@@$Ê@@©@êã@@@gM#$:, 1
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Continuação Anexo l
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lterh ll Especificações

Oficina: Técnicas

básicas para garçom

Obietivo: Sensibilizar o aluno quanto a atuação profissional
como garçom em restaurantes, bares, buffets e empresas
público Alvo: Adolescentes e Famílias

Quantidade Carga horária
01 24 horas

Item 12 WêgglãWI Especificações :ll$1#{ . ::.: :J
Oficina: Técnicas de

trabalho para
camareira

ObjetiyQ: Preparar o aluno para a execução de procedimentos l
operacionais de limpeza, higienização, arrumação, vistoria e l
reposição de materiais das unidades habitacionais, atendendo
as solicitações de clientes e zelando pelos objetos pessoais,
hábitos, preferências e a cultura de cada hóspede, seguindo
padrões éticos e estéticos.

Quantidade  
01 30 horas

Item 13  
Oficina: Técnicas de

Escova, Prancha e
Penteados com

trança

ObjetivQI Aprender técnicas que permitem mudar

temporariamente o volume do cabelo, a fim de elaborar
penteados, de forma a ampliar as possibilidades de geração
de renda no mundo do trabalho

Quantidade  
01 30 horas

Oficina: Cuidado
com a Terceira Idade

Objetivo: Desenvolver a criticidade dos educandos para um
melhor entendimento do processo de envelhecimento, a fim
de que possam responder com mais eficiência e eficácia aos
desafios trazidos com a idade

Quantidade Carga horária

01 14 horas
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ANEXOll

Empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
ValorTotal:R$ 68.390,00

}

 
Item CURSO/OFICINA Quant. Carga@É l gValor Total

H n rá ria

 
01 Salgadinhos para Festas

01
15 hs

R$ 5.350.00

 
02 Docinhos para Festas

01
15 hs

R$ 5.160.00

03 Brigadeiro Gourmet
01 09 hs

R$ 3.610,00

04 Tortas e (luiches
01 09 hs

R$ 3.740,00

05 Preparo de pães caseiros 01 12 hs
R$ 4.220,00

06 Decoração de mesa lll
01 09 hs

R$ 3.325,00

07 Técnicas Básicas de auto
Maquiagem 01

14 hs
R$ 5.225,00

08 Embalagens: da criação a
finalizaram 01

14 hs
R$ 3.090,00

09 Decoração e recreação com
balões 01

16 hs
R$ 5.940,00

10 Lembrancinhas de
aniversários 01 14 hs

R$ 4.910,00
11 técnicas básicas para garçom 01 24 hs

R$ 5.130,00
12 Técnicas de trabalho para

camareira
01 30 hs

R$ 5.890.00  
13 Técnicas de Escova, Prancha e

Penteados com tranca
01

30 hs
R$ 8.450,00  

14 Cuidado com a Terceira Idade
01

14 hs
R$ 4.350,00  
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ANEXOlll

DISPENSA N" 015/2019
Processo Licitatório N' 1 64/2019
Contrato n' 125/2019.
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARI(JNA

Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

Objeto: Contratação de cursos e oficinas de acordo com as descrições, quantidades, objetivos e
público alvo, descrito em ANEXO l.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identiülcados

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução n' 01/201 1 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrânico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, 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, 'em 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, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrânico -- ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atou do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna,17 de Junho de 2019

G ESTA RDQ.ÓliG;ÃQZEH.!:112Â2E:
Nome: Andrea Dias Lizun

Cargo: Secretária de Assistência Social
CPF: 264.718.828-90
RG 26.792.8804
Data de Nascimento: 26/08/1 976

Endereço Residencial: Rua Castanheira n' 333 - Bairro Lago da Barra
E-mail institucional sas@Jaguariuna.sp-gov-br

E-mail pessoal: andreadiaslizun(@ig.com.br
Telefone(s): 3837-3311/ 3837-3373

Assinatura
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EçloCONTRATANTE:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-9 SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 1 4/05/1 966
Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni. CEP.
E-mail institucional: gÊç11Êlêllê!!Briaemilianeneí
E-mail pessoal: mariaem lianç1le(@alnail.com
Telefone(s): (19) 3867-9724

a
13.912-464,Jaguariúna SP

Nome: Marmelo Paganiní Games Da Cunha
Cargo: Gerente
CPF: 195.475.098-6]
RG: 26.575.418-5 SSP/SP

Data de Nascimento: 29/05/1 976

Endereço: Rua Adelino Damião, 55, Jardim Paulista -- Mogi Guaçu/SP
E-mail institucional: alexandrina.mcneta@sp.senac.br
E-mail pessoal: marcelo.pgcunha@sp.senac.br

Telefone(s):(1 9) 99841-0550/ 55-lg-gp200-003 1

Assinatura da'
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