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TERMO DE CONTRATO Nº 77/09 

 

Processo Administrativo nº 09/10/19.281 

Interessado: Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 

Modalidade: Contratação Direta nº 74/09 

Fundamento Legal: Inc. VIII do art. 24 da Lei Federal 8.666/93 

 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINAS, inscrito no CNPJ/MF sob n° 51.885.242/0001-40, 

com sede na Avenida Anchieta, nº 200, Centro, CEP: 13.015-904, Campinas, Estado 

de São Paulo, devidamente representado, doravante denominado CONTRATANTE, 

e a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° 57.500.902/0001-04, por seu representante legal, 

doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o presente instrumento de 

Contrato, em conformidade com o Processo Administrativo em epígrafe, o qual é de 

pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se 

transcrito estivesse, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes 

cláusulas: 

 
PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. Contratação para desenvolvimento de cursos de qualificação sócio-profissional, 

de caráter presencial de 200 (duzentas) horas, para 534 (quinhentos e trinta e 

quatro) pessoas em condições de vulnerabilidade social, moradores de Campinas – 

Estado de São Paulo, devidamente cadastrados e selecionados pela Secretaria 

Municipal de Trabalho e Renda para o PLANTEQ - Plano Territorial de Qualificação do 

Ministério do Trabalho e Emprego, visando o aumento efetivo de suas chances de 

ingresso e permanência no mercado de trabalho, nas condições do Projeto Básico 

que faz parte integrante do presente contrato. 
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1.2. Desenvolver atividades formativas que contribuam para o reconhecimento e a 

valorização dos direitos humanos e da cidadania, e a superação das desigualdades de 

classe, raça, orientação sexual, gênero e geração, conforme descritas no Plano de 

Trabalho. 

 
SEGUNDA - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado na forma, local e condições de 

comum acordo dos serviços serão realizados no CEPROCAMP – Centro de Educação 

Profissional de Campinas “Prefeito Antônio da Costa Santos”, e Pólos Avançados de 

Formação Profissional do CEPROCAMP, em turmas nos períodos da manhã, tarde e 

noite, em conformidade com o estabelecido no Projeto Básico. 

 
2.2. Os cursos terão uma grade curricular composta por: 

 
2.2.1. 120 (cento e vinte) horas/aula de Qualificação Social Profissional – 

Conteúdos Específicos; 

 
2.2.2. 40 (quarenta) horas/aula comunicação verbal e escrita; leitura e 

compreensão de textos, raciocínio lógico-matemático – conteúdos básicos; 

 
2.2.3. 20 (vinte) horas/aula de Formação em cidadania e direitos humanos 

(saúde e Segurança no trabalho, educação ambiental, direitos humanos, 

sociais e trabalhistas, relações interpessoais no trabalho, informação e 

orientação profissional (conteúdos básicos obrigatórios) – FDHC 1; 

 
2.2.4. 20 (vinte) empoderamento, gestão, autogestão, associativismo, 

Cooperativismo, melhoria da qualidade e da produtividade (Conteúdos 

Específicos) – FDHC 2. 

 
TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

 
3.1. Pelos serviços prestados, a Contratada fará jus ao recebimento do valor 

estimado de R$ 373.800,00 (trezentos e setenta e três mil e oitocentos reais), sendo 
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remunerado mensalmente em virtude das horas de serviços prestados no período, 

devidamente atestado pelo Departamento de Trabalho e Renda, no valor de R$ 3,50 

(três reais e cinqüenta centavos) a hora aula de cada modalidade de curso. 

 
3.2. A Contratada apresentará mensalmente, até o dia 18 de cada mês, o 

recibo/fatura dos serviços executados, tendo a SMTR 02 (dois) dias a contar da data 

da apresentação do documento para aceita-lo ou rejeitá-lo, efetuando os 

pagamentos até o dia 26 (vinte e seis) de cada mês. 

 
3.3. O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, 

inclusive a materiais didáticos, vale transporte, materiais de consumo, os tributos 

eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo 

a constituir a única contraprestação pela contratação, objeto deste Contrato. 

 
QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 

 
4.1. Os preços mensais são fixos e irreajustáveis. 
 
4.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando 

área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a 

justa remuneração dos serviços, esta poderá ser revisada, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato. 

 
4.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como 

a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
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QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1. O presente Contrato vigerá pelo prazo de 03 (três) meses, contados da data de 

assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos da lei em vigor. 

 
SEXTA - DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS 

 
6.1. Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo 

contratual, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias a seguir descritas: 

 
6.1.1. Alteração do projeto ou especificações, pelo CONTRATANTE; 

 
6.1.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 

das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do 

contrato; 

 
6.1.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE; 

 
6.1.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações; 

 
6.1.5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, 

reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; 

 
6.1.6. Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, inclusive 

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento 

ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 

aplicáveis aos responsáveis. 

 
SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
7.1. A despesa referente ao valor do presente Contrato foi previamente reservada e 

processada por conta da verba própria do orçamento vigente, codificada no 
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orçamento municipal sob o n.º  

091100.09140.11.333.2002.1214.090481.0205500132.339039, conforme fls. 02. 

 
OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1. A Contratada obriga-se a: 
 

8.1.1 Realizar os cursos, na quantidade prevista na cláusula primeira do 

presente contrato, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua 

execução, assegurando a qualidade pedagógica das atividades de qualificação 

social e profissional, de modo a contribuir para a inserção dos mesmos no 

mundo do trabalho; 

 
8.1.2. Auxiliar na divulgação dos cursos oferecidos pelo município, através da 

SMTR/CPAT -  Centro Público de Apoio ao Trabalhador o processo de inscrição 

para os cursos oferecidos levando em conta as normas de divulgação 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego; 

 
8.1.3. Iscutir com o município, através da SMTR/CPAT a metodologia aplicada 

na execução dos cursos, bem como detalhes acerca de seu conteúdo 

programático; 

 
8.1.4. Garantir a freqüência mínima obrigatória dos participantes de 85% 

(oitenta e cinco por cento) do total das 200 horas de qualificação social e 

profissional e formação em cidadania e direitos humanos, apresentando 

mensalmente ao Município a lista de presença devidamente assinada pelos 

educandos e pelo responsável técnico; 

 
8.1.5. Garantir evasão máxima de 10% em relação ao número total de alunos 

matriculados; o não cumprimento desta cláusula implicará na devolução 

proporcional dos recursos, sendo que, caso a evasão supere 50%, a devolução 

deverá ser total. 
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8.1.6. Fornecer material didático adequado, em especial apostilas específicas 

para cada curso, a partir do primeiro dia de aula; 

 
8.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 

contratação; 

 
8.1.8. Designar, por escrito, responsável pelo(s) serviço(s), com a missão de 

garantir o bom andamento dos trabalhos;  

 
8.1.9. Manter os recursos humanos e materiais necessários, para a regular 

execução dos cursos, bem das atividades administrativas, garantindo a 

manutenção de equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom 

desempenho das atividades, inclusive no que tange a assiduidade e à 

pontualidade; 

 
8.1.10. Manter cadastro individualizado dos educandos junto ao programa de 

informática cedido pelo MTE, bem como listas de presença que comprovem a 

freqüência dos mesmos aos cursos realizados; 

 
 8.1.11. Movimentar os recursos da presente contratação em conta bancária 

exclusiva, mediante cheques nominativos ou documentos de crédito, de forma 

a permitir a identificação do beneficiário; 

 
8.1.12. Apresentar relação de pagamentos, discriminando os nomes dos 

beneficiários com CNPJ ou CPF, valores, datas e finalidade das despesas 

efetuadas com os recursos recebidos, bem como comprovantes dos 

recolhimentos fundiários e previdenciários; 

 
8.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização 

da CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
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8.1.14. Apresentar listas assinadas pelos educandos comprovando o 

recebimento dos lanches, dos vales-transporte, do material didático e dos 

certificados de conclusão;  

 
8.1.15. Arquivar os documentos comprobatórios das receitas e despesas 

realizadas, assim como o cadastro dos beneficiários dos cursos, pelo prazo de 

5 (cinco) anos, contados do exercício civil imediatamente posterior à 

execução, à disposição dos órgãos de controle interno e externo; 

 
8.1.16. Contribuir para o cumprimento da meta de 20% (vinte por cento) de 

intermediação dos egressos junto ao mercado de trabalho, através de ações e 

parcerias com a contratante e com o setor privado;  

 
8.1.17. Responsabilizar-se exclusivamente por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários e fiscais. 

 
NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
9.1. O Contratante obriga-se a: 
 

9.1.1 Acompanhar a execução dos cursos; 
 
9.1.2 Prestar a contratada todos os esclarecimentos necessários à execução 

dos serviços; 

 
9.1.3 Fornecer as diretrizes e sistema de informação de gestão dos alunos, 

bem como os procedimentos de prestação de contas do referido contrato;  

 
9.1.4 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste 

contrato. 

 
9.1.5 Garantir que o público alvo do projeto seja trabalhadores (as) 

desempregados ou em situação de perda do emprego e que estejam em 
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situação de vulnerabilidade social em ações que tenham relevância para o 

desenvolvimento local e regional. 

 
9.1.5 Inscrição, Seleção e Encaminhamento das pessoas que participarão dos 

cursos, nos moldes e com os critérios previstos pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego para o Plano Nacional de Qualificação, no âmbito do atendimento do 

Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. 

 
DÉCIMA - DAS PARTES INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO 

 
10.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivesse transcrito o projeto 

básico apresentado pela Secretaria Municipal do Trabalho e Renda e a proposta 

apresentada pela Contratada, vinculando-se ao termo que dispensou a licitação. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
11.1. A Contratada apresentará até o dia 18 de cada mês à SMTR o recibo/fatura 

referente aos cursos executado no período, em conjunto com relatórios dos cursos e 

horas/aulas realizadas. 

 
11.2. A SMTR terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação do 

recibo para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 
11.3. O recibo não aprovado pela SMTR será devolvido à Contratada para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 

o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data de sua reapresentação. 

 
11.4. A devolução do recibo não aprovado pela SMTR em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a Contratada suspenda o serviço. 

 
DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
12.1. O Município de Campinas efetuará o pagamento dos serviços prestados 

conforme as condições abaixo:  
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12.1.1. O primeiro desembolso, referente a 40% (quarenta por cento) do 

recurso do valor do contrato, será efetuado após 30 (trinta) dias da assinatura 

do contrato e entrega das relações de alunos/turmas; 

 
12.1.2. O segundo desembolso será de 50% (cinquenta por cento) do valor do 

contrato, sendo efetuado após 60 (sessenta) dias da assinatura do 

contrato,com no mínimo 50% (cinquenta por cento) das ações em andamento 

  
12.1.3. O último desembolso será de até 10 % (dez por cento) do valor do 

contrato, com 100% (cem por cento) das ações concluídas, apresentação dos 

relatórios (finais e prestação de contas) e inserção dos dados no sistema 

(SIGAE WEB) e certificação dos concluintes.  

 
DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
13.1. O Contratante, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda efetuará 

a fiscalização da prestação dos serviços a qualquer instante, solicitando à Contratada, 

sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta 

prestar os esclarecimentos desejados e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou 

anormalidades que porventura possam prejudicar seu bom andamento ou seu 

resultado final. 

 
13.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado à SMTR o direito de verificar 

e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições. 

 
13.3. A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá a 

Contratada da total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa 

técnica.  
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DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

CONTRATUAL 

 
14.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato serão observadas, no que 

couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

suas alterações. 

 
DÉCIMA QUINTA - O PESSOAL 

 
15.1. O pessoal que porventura a Contratada venha a empregar para a execução do 

objeto deste contrato não terá relação de emprego com o Contratante e deste não 

poderá demandar quaisquer pagamentos. No caso de vir o Contratante a ser 

acionado judicialmente, a Contratada o ressarcirá de toda e qualquer despesa que, 

em decorrência disso venha a desembolsar. 

 
DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 
16.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e 

comprovado, ao não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações 

assumidas, ou à infringência dos preceitos legais pertinentes, será aplicado, segundo 

a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

as seguintes penalidades: 

 
16.1.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca 

gravidade, para a qual tenha a Contratada concorrida diretamente, situação 

que será registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 

Campinas; 

 
16.1.2. Multa de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia, calculada sobre o 

valor do Contrato, por atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

estabelecidas no Projeto Básico e neste contrato; 
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16.1.3. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, na 

hipótese do não cumprimento de qualquer de suas cláusulas, podendo, ainda, 

ser rescindido o Contrato; 

 
16.1.4. Suspensão temporária ao direito de contratar com a Administração, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, 

independentemente da aplicação das multas cabíveis e demais penalidades; 

 
16.1.5. Declaração de inidoneidade, quando a Contratada dolosamente deixar 

de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o 

referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de Campinas. 

 
16.2. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos 

créditos da Contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 

 
16.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar eventuais 

prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante. 

 
16.3.1. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a 

aplicabilidade das demais. 

 
DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
17.1. A Contratada deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas no processo 

administrativo de contratação direta ao qual o presente está vinculado, e  

compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 
DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

 
18.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato, enseja a sua rescisão, conforme 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
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18.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 
18.3.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada; ou 

 
18.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 

para a Administração; ou 

 
18.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
18.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 
18.5. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, ficarão assegurados ao Contratante os direitos elencados no artigo 80 

da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 
DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
 
19.1. Aplica-se a este Contrato, e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 

8.666/93, e suas alterações. 

 
VIGÉSIMA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
20.1. Para a realização dos serviços, objeto deste Contrato, dispensável é a licitação, 

com fundamento no art. 24, inciso VIII, da Lei Federal n° 8.666/93. 
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VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

21.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas – SP, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não 

resolvidas administrativamente. 

 

                        E por estarem assim, justas e contratadas, firmam as partes o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Campinas, 28 de julho de 2009. 

 

 

 

SEBASTIÃO MOREIRA ARCANJO 

Secretário Municipal de Trabalho e Renda 

 

 

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 

Presidente: José Tadeu Jorge 


