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A CONTRÂTADA fica obrigada a:

seman4 e obedecido o estipulado na cláusula nona

O CONTRATAI§TE fica obígado a:

I. Fomec-er todas as informações necessiirias à
conFatados;

Assegurar a realizaçâo dos treinâmentos referidos no objeto
do presente contÍato. durante todo o periodo vigente do"mesmo:
Ass€gurar o cumprimento do conleúdo prograrnálico do rreinamenlo
e da metodologia emp.egada;
Remunerar. as despesas com transpone. deslocarhento. hora,/aul4
estadias, alimentação e acomodaçôes de instrutores e coordenadores
envolvidos na realização do treinamento p€lo tempo contralâdo;
Coordenar as atividades operacionais do ireinamento;
Comprovar, 

_ 
a qualquer momento. o pagamento dos triburos que

rncldrrem sobre a execuçào dos serviços prestados;
AprÊs€nt{ no ato ds assinafura deste instrumento as certidões
negativas junto ao INSS - lnstituto Nacional do Seguro Social,
PCFN/Rf P.ocuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita Federai
e FCTS -. Fundo de Carantia por lempo de Serviço, dentro do prazo
de validade-
Responsabilizár-se pelos danos causados ao CONTRATÁNTE ou a
terceiros, decodentes de sua culpa ou dolo na exeçução do Contrato;
Solucionar todos os evenluâis problemas peÍinentes ou relacionados
com-o objeto deste Contrato, mesmo que pam isso ouha solução não
prevista neste, tenha que ser apÍesentada, para aprovação e
implementação, sem ônus adicionais para o CONiRÂTÁNTE;
Manter enterdimentos com o CONTRATAME, objetivândo evitâr
transtomos na execução dos serviços.
Cumprir bem e fielmente as cláusulas e condições p.evistas no
presente contaato.
Enviar ao CONTRATÀNTE as devidas Notas Fiscais após a
prestaçâo dos serviços, ficando ciente que o pagamento oçoÍrerá em
até 05 dias aÉs sua apresentaçâo, de acordo com cronogmma de
pagamentos do SESCOOP/MS, à terças e sexlas-feiras de cadâ

servlços

I

II.

III.

Ív.

vt.

II.

III

Efetuar os pagamentos à CONTRATADA,
estabelecidâs neste instrumento:

condiçôes

Acompanhar o desenvolvimento dos tmbalhos e adequaçôes,
caso haja necessidade;
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CONTRATO DE PRE§TAÇÃO DE SERVIÇOS QUE

ENTRE SI CELEBRÁM O SERVIÇO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO

ESTADO DE MS _ SESCOOP/I\-IS E FLAMA
CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
(Procesro 202720t6)'

Pelo oresente instrumeoto particular FLÀMA CONSTILTORES ÀSSOCIADOS

Liói, *""a" a À" Três barras, 566, Jardim Vilss Boas em Campo GÍandeMS'

*r, iô.õii-2s0, inscriu no CNPJ: 02.208.038/0001-80, neste ato 
'epres€nadâ 

pela

.rI "a"à o-ori"U.io. Sra. Maura Catharina Cabinio e Souza, brasileira' viúva

-*áo* iu Jearru ae identidade n" 179.943 SSPMS e in§crito no CPF/MF §ob o

lj tzt-ot+.oot-zo.."sidente à Av. Tíês Búras,5óó, Jardim Vilas Boas em Campo

ór-d"n/s, 
""p, 

ze.O5l-290 e o SERVIÇO NACIoNAL DX AP-REN?149-E'
nó cooprrürrvrsMo No EsrADo DE MATo GRosso Do sul, -
Srsctiopnr'rs, com sede à Rua Ceanâ, 2.245 - vita Célia" CEP 19'97j1?0-íta

"úua" 
a" Cu-po C.-de - MS, inscÍita no CNPJ sob número 07 01l'343/0001-09 e

i;. Á, i;ri", nesle ato representado pelo Sr' Celso Ramos Régis poíador do

aPF:204.028.3ól-30 e Rc ô31.267 SSPA4S e pela superintendenle. Sra Dalva

Àparecida Garcia Caramalac, portador. do RC 567 226 SSP/MS e do CPF:

0i3.651.951-34. celeb!-àm o presente Contrato, que se regeú pelas cláusulas e

condições seguintes:

sEscooP/MS

Preslação de serviços educacionais, ministrando o Workshop de

de Equipe, com 8 horaJaulas, no diâ 14 de novembro de 2016 em

/MS, conforme conteúdo programático defioido entre i§ paftes.

os sewiços da Cláusula segunda, acima, constituem obrigaçâo

CONTRATADA, nãp sendo devido, pela sua execuçâo, qualquer
do preço ajustâdo pelas paÍes.

alérn
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As sisnatárias adotam as designaçôes simplificadas de'CONTRATADA'' para

FLAüÁ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA C dC 'CONTRÁTANTE". PATA

o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZACEM DO COOPE

ESTADO DE MS - SESCOOPMS.

Fone: ó7 33894200fú: 67 33E94221 e-nail

Cláusula Pri eifa - Do

Terceira - Da

a



sEscooP/Ms

A inexecuÇão totâl ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregulâr ou

inadequada dos serviços objeto deste Cortrâto, assim como o descumprimento dos

prazos e condições estipulados, implic&ão na aplicâção de multa sancionatória de

loyo (dez por cento) sobrc o valor contÍatâdo para o serviço estipulado na cláusula

sétim4 quando a falha acaíetar prejuizo ao CONTRATANTE e ainda à suspensâo

temportuia do direito da CONTRATADA de paÍicipaÍ em licitaçôes e
impedimento de cont atar com o Sf,SCOOP, por pmzo não superior a 02 anos'

Pelo descumprimento de quaisquer de suss cláusulas e côndições, podená a pane

prejudicada rescindir o pres€nte contrato, indep€Ídentemente de pévia irieÍpelaçã"
judicial, respondendo I paíe inadimplenle pelos pÍEjuízos oca§ionados sendo

ressalvadas as hipótes€s de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente

comprovadas.

PaúgroÍo f - Rescindido o pÍ€sente contrâto por culpa da CONTRÁTADA, o

CONTIúTÁNTE enlregâl"á os serviç-os objeto deste instrume o, a quem ele

julgar conveniente, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRÂTADA,
que responde* na forma legal e contEtual pela infiação ou execuçâo inadequada

que tenha dado causa à rescisão.

s

Parâ dirimir as dúvidas e coírovérsias resultantes do presente contrato e que não

possam ser decididas pelâ via amigável, elegem âs partes, com nenúncia expressa de

qualquer outro por mais ptivilegiâdo que sejq o foro da Comarca de Campo

Crande/MS

D assim contmtados, assinam o Presente Contralo em 2 (duas)

presença de 02 (duas) testemunhas.

Campo Grande - M 09 de novembro de 2016.

vtas

Régis
Presidente

Ma[ra 4-1
e

Proprietária
Testemunhas:

No,", Yodruer.oôsU§.l
RG n': qE) Ir{côÂtrô

w\A*,gN,tu,n
Nome: ,fu llotuoú",b
RC n' /./7.Y/'8
cPF n" 0)1. t&?ff/- cô

79.022-390 - Canpo @anddMs
Fone: 67 3369-02MÍox: 67 3389-022 I e-rnail: sescrc@ocbms.org.br

I

teor e

CPF n':

R,,ootühu"
1"/. ."

Primeira

f Chiusula



O pr€sente ContEto tem prázo de vigência de 09 de novembro âté 20 de dezembro
de 2016, extinguindo as responsabilidades das parles somente aÉs o cumprimento
das obrigações assumidas.

As despesas com a execuçâo dos serviços objeto, Cláusula Segunda deste Cont-ato
corerão por conta dos recursos previsto§ no orçamento anual do SESC(X)P/MS,
ficândo a discriminação do código orçamentário específico viículado ao proieto
para o qual sejam demandadas as açõ€s, podendo ser aumentado de acordo com a
necessidade.

O valor do present€ cont ato, devidarnente ajustado pelas partes, s€nâ de R§
4.880,00 (qurtro mil oitocetrtos e oiÍert Í€ai!).

O pagamento do valor estipulado na Cláusuh Oitava será Íealizado somente após o
cumprimento do Workshop definido no objeto, bem como o disposto no item.'X,,
da cláusula quarta e apírsentação das certidões negativas junto ao INSS - Instituto
Nacional do Seguo Social, PGFN/RF Procuradoria Ceral da Fazenda
Nacional/Receita Federal e FCTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
dentm do prazo de validâde.

Paúgrafo I'- Fica estabelecido que a falta do pagamento no prazo previsto por
parte do Sf,SCOOP/MS, importanâ nâ cobmnça sutomática de multa contratuâl
estipulada em 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, além de correçâo

sEscooP/Ms
''" *:lr 

?i1.""".1i.''J.','j'""fl ,:",5 !it' -' - "ry. CunFir bG{Í e fielmente as cláusulas e condições prEvistss no
pre§ente contrato.

moneüiria do período com bas€ no IGPM/FGV e juros moratórios l7o (um por
cento) ao mês, com exceção do não atendimento ao câput desta cl

Parágrufo 2' - Fica estab€lecido que o CONTRATANTE retençôes de
impostos sobre as notás fiscais de prestação dos serviços,
legislação vigente do País.

pulado na

Panigralo J'- Fica estabelecido que a CONTRATÁDA em
parcial, receberá proporcionalmente ao s€rviço prestado.

de execuçâo
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