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Contratação de pessoa jurídica especializada na 
realização da prestação de serviços do Curso: Como 
Desenvolver Uma Empresa de Sucesso, nos dias 28 de 
março a 01 de abril de 2022, voltada para empresários 
locais, autônomos, artesãos, dentre outros, de Olho 
d' Água das Flores-AL. 

O MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES/AL, com sede à Praça Padre José de Souza Leite, nº 60, Centro, 
Olho d' Água das Flores/ AL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob 
n!! 12.251.468/0001-38, representada neste ato pelo Prefeito Sr. JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS, 
brasileiro, Carteira de Identidade n!! 02708158300 SSP/AL e CPF/MF n!! 043.245.394-64, conforme 
delegação de competência que lhe foi atribuída pela Ata de Posse e diplomação em 01 de janeiro de 2021 
publicada em Mural da Câmara Municipal de Olho D' Água das Flores-AL, em 01/01/2021, doravante 
denominado CONTRATANTE e a empresa SERVIÇO DE APOIO AS ME P EMPRESAS DE ALAGOAS- SEBRAE 
-AL, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.2 12.517.413/0001-
27, com sede na Rua Dr. Marinho de Gusmão, n!! 46, Bairro: Centro, Maceió-AL, CEP:57.020-560, 
representada por seus Diretores Superintendente MARCOS ANTONIO DA ROCHA VIEIRA e Diretor Técnico 
VINICIUS NOBRE LAGES, inscritos respectivamente no CPF sob o n!!s 034.472.944-34 e 140.131.564-00, a 
seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Nova 
Lei de Licitações n!! 14.133/2021, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE, demais 
legislação pertinente e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação do serviço abaixo especificado: 

CURSO COMO DESENVOLVER UMA EMPRESA DE SUCESSO - NO CAMPO E PARA OS 
EMPRESÁRIOS LOCAIS 

Data: 28 de março a 01 de abril de 2022 
Local: indicação da Prefeitura 
Horário: (No Campo): 19h às 22 horas 
Horário: (Urbana/Empresários) 19h às 22 horas. 

Parágrafo Único - Integra o presente contrato, o Processo de lnexigibilidade n!! 0307038/2022 - AVFG, 
conforme o disposto no Artigo 74, Ili, "f' da Nova Lei de Licitações n!! 14.133/2021, bem como a propos 
comercial da empresa. 

Cláusula Segunda - Dos Documentos que integram o contrato. 

2.1. Para todo e qualquer efeito jurídico, constituem partes integrantes e indissociáveis do presen}~ µ ··· "i;C\ 
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contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 
a. Termo de Referência 
b. Proposta Comercial da Contratada 

Cláusula Terceira - Da Execução do Serviço 

3.1. A execução deverá ser realizada em conformidade com a proposta comercial e termo de referência, 
no período especificado na cláusula primeira. 

Cláusula Quarta - Do Valor Contratual 

4.1. Pela prestação do serviço ora contratados o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 
3.000,00 (três mil reais), após a sua exercução nos termos da cláusula quinta. 

Cláusula Quinta - Das condições de pagamento: 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 
5.5. 

O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal e atesto do responsável 
pela fiscalização do contrato da Secretaria de Indústria e Comércio; 
Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente a comprovação de 
regularidade fiscal com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como junto ao FGTS e a 
justiça do Trabalho; 
A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da 
obrigação; 
Havendo erro na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA; 
Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à CONTRATADA, 
ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras; 
5.5.1. Na hipótese prevista no item anterior, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação e/ou a representação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

5.6. Caso a CONTRATADA não apresente as certidões exigidas no item 5.2, ou seja, verificada, a 
qualquer tempo, a irregularidade fiscal, o pagamento devido será suspenso. 

''t Cláusula Sexta - Do Recurso financeiro 
""-

ORGÃO: 02-PREFEITURA 
SECRETARIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 
AÇÃO: 23.122.0000.2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00.0000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 

Cláusula Sétima - Do Critério de Reajuste 

7.1 O preço estabelecido no presente contrato não será reajustado. 

Cláusula Oitava - Dos Direitos e Responsabilidades das Partes 

8.1 Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto desse contrato nas condições avenç 
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
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8.1.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Mobilizar/sensibilizar os empresários, autônomos, ambulantes, formais e informais p ra o 

atendimento, participação nas palestras e/ou oficinas e cursos de forma presencial ou digital; 
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
e) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
contratação, fixando prazo para a sua correção; 

e) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas; 

f) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
contratada. 

8.1.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a). 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

1~ 

g) 

h) 

Prestar o serviço conforme especificações da proposta, com a alocação de profissionais necessários 
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, nos termos do Regulamento de Licitações e 
Contratos do Sistema Sebrae; 
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos profissionais indicados que 
adentrarão nos órgãos municipais; 
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 
Instruir aos seus profissionais indicados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

Cláusula Nona - Da Fiscalização do Contrato 

9.1. O Contratante é o responsável pela fiscalização da celebração do contrato e pela respectiva 
autorização do pagamento das notas fiscais/faturas dos contratos celebrados, conforme artigo 117 da Lei 
nº 14.133/2021. Este controle ficará sob os cuidados do servidor que será designado pela Autoridade 
Municipal, mediante juntada de portaria. 

Cláusula Décima - Das Sanções Administrativas: 

10.1. A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido no Título IV Da 
Irregularidades, Capítulo 1, Das Infrações e Sanções Administrativas da Lei n!! 14.133/2021. 
10.1.1. Caso a CONTRATADA se recuse a prestar o objeto contratado, sem motivo justificado, fi ar · 
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caracter~zado O descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou 
cumulativamente, como aduz os incisos do artigo 156 da Lei 14.133/2021: 

1- Advertência por escrito; 
11- Multa ~e 10% (dez por cento) sobre o valor global da contratação; 
III- Impedimento de licitar e contratar 
IV- Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.2. A CONTRATADA que deixar de apresentar, no todo ou em parte, a documentação exigida para o 
certa~e ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver proposta, falhar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fisc~I, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
preJuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
10.3. Fica estipulado o percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor global 
contratado a título de mora, por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste 
instrumento contratual, independentemente da notificação. 
10.3.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por 
escrito até o vencimento do prazo da prestação do serviço, ficando a critério da CONTRATANTE a sua 
aceitação. 

10.3.2. Vencidos os prazos, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data limite. 
10.3.2.1. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o subitem 
10.1.1. 
10.4. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato e aplicará multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor global do contrato. 
10.4.1. Em caso de inexecução parcial da obrigação será aplicada o percentual de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor global do contrato. 
10.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE pela CONTRATADA 
serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da CONTRATANTE. 
10.6. Se a CONTRATADA inadimplente não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no item 
anterior. 
10.7. A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que o CONTRATANTE aplique à 
CONTRATADA as demais sanções previstas nos Artigos 155 e 156 da Lei 14.133/2021. 
10.8. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Contrato, será precedida de Processo 
Administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório. 
10.9. A Contratada se eximirá de qualquer responsabilidade quando houver a impossibilidade de prestar o 
serviço por falta de arregimentação pela contratante do público a ser atendido, arcando esta com possíveis 
despesas geradas. 

Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão: 

11.1. A execução do contrato reger-se-á pelo Capítulo VI, Da Execução dos Contratos da Lei nº 
14.133/2021. 
11.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as consequências contratuais 
previstas em Lei, conforme o disposto nos Artigos 137 e 138 da Lei Federal n2 14.133/2021, reconhecendo 
desde já a CONTRATADA os direitos da Administração previstos na referida Lei. 

Cláusula Décima-Segunda - Da Cobrança Judicial. 

12.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de 
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constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta mediante retenção 
ou compensação de créditos, sempre que possível. ' 

Cláusula Décima Terceira - Do Prazo de Vigência. 

13.1. A vigência do presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará pelo prazo de 30 dias 
a contar da data da sua assinatura. 

Cláusula Décima Quarta - Da vinculação a licitação. 

14.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do pedido de lnexigibilidade, ao qual vincula-se, 
bem com~, aos termos da proposta de preço da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como 
se transcrito fosse, e respectivos anexos do processo administrativo n!! 0307038/2022 -AVFG. 

Cláusula Décima Quinta - Da Conformidade 

1~ 15.1. As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo 
com os princípios aplicáveis a administração pública e ao Sistema SEBRAE previstos no art. 22 do Regulamento 
de Licitações e Contratos. 
15.2. As partes assumem que são expressamente contrárias à prática de atos que atentem contra o patrimônio 
e a imagem uma da outra. 
15.3. Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar 
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de 
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, 
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
15.4. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus 
agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, 
as normas vigentes e as determinações deste contrato. 

Cláusula Décima Sexta - Da Proteção dos Dados 

16.1. As partes por si e seus colaboradores, obrigam-se, sempre que aplicável, a atuar em conformidade com 
a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física (''Titular'') identificada ou 
identificável ("Dados Pessoais") e as determinações dos órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, 
em especial a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados"), além das demais normas e políticas de 
proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados das partes, incluindo os 
seus empregados e clientes, devendo cumprir integralmente com a política de privacidade do SEBRAE. 

Cláusula Décima Sétima - Das disposições finais: 

15.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE respondem integralmente, sem qualquer ordem de preferência, 
pela perfeita execução das cláusulas ajustadas, até o fiel cumprimento do presente contrato. 
15.2. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e 
condições deste Contrato ou no exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação 
ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 
15.3. As disposições complementares que não criarem ou alterarem direitos ou obrigações das partes s rã 
formalizadas através de acordos epistolares, assinados por seus representantes credenciados. 
15.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
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supressões que se fizerem necessárias no objeto deste contrato, até o limite estabelecido na L · AGLlf 

14.133/2021 e suas alterações. 
15.5. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a vigência contratual, em compatibilidade pelas 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 
convocatório que deu origem a esta contratação. 

Cláusula Décima Oitava - Dos Direitos da Administração. 

16.1. São reconhecidos desde já pela CONTRATADA os direitos da Administração previsto na Lei n2 

14.133/2021. 

Cláusula Décima Nona - Das Publicações. 

17.1. As Publicações do termo de homologação de lnexigibilidade bem como do extrato deste contrato 
serão feitas em sítio oficial como determina o parágrafo único do artigo 72 da Lei nº 14.133/2021. 

_J Cláusula Vigência - Do Foro 

18.1._Fica eleito o foro da Comarca de Olho d' Água das Flores, Estado da Alagoas, para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento contratual, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. _, 

Olho d' Água das Flores, Alagoas, em 11 de Março de 2022. 

Pelo MUNICÍPIO DE OLHO D' ÁGUA DAS FLORES - CON 

Pelo SEBRAE -AL - CO TRATADA 

\ 
Marcos An ocha Vieira 
Diretor Su ndente 

Vinicius Nobre Lages 
Diretor Técnico 
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