
 
MARINHA DO BRASIL 

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO  

 

ANEXO B 

MINUTA   

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº 89310/201-xxx-00, QUE FAZEM 

ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA 

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO E 

A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX .   

 

 A União, por intermédio da CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO com 
sede no Cais da Marinha S/Nº, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0054-56, neste ato 
representado pelo Capitão de Mar e Guerra DANIEL AMÉRICO ROSA MENEZES , 
Capitão dos Portos, nomeado pela Portaria nº 212, de vinte e oito de agosto de dois mil e 
dezessete do Comandante da Marinha, e em conformidade com as atribuições que lhe foram 
delegadas pela Ordem de Serviço nº 21, de quinze de janeiro de dois mil e dezoito da CPSP, 
processo administrativo nº 63054.001282/2018-94, doravante denominado 
CREDENCIANTE, e o Sr.(a) .............................. inscrito(a) no CPF sob o nº 
............................, portador do nº identidade nº , residente na ..................................., em 
............................. doravante designada CREDENCIADO, tendo em vista o que consta no 
Processo nº 63054.001991/2017-99 e o resultado final do Credenciamento decorrente do 
Edital nº 01/2018, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 2.271, de 1997 e 
demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas 
e as condições seguintes: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
 O objeto do presente Termo é a formalização do Credenciamento para ministrar aulas aos 
alunos dos cursos de Aquaviários, constantes do Programa do Ensino Profissional Marítimo 
para a Capitania dos Portos de São Paulo, conforme as condições previstas no Projeto Básico 
do Edital de Credenciamento que, como anexo, constitui-se parte integrante deste Acordo. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  
 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 
de.........../......../........ e encerramento em .........../........./........... 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor da prestação dos serviços  deste contrato, fica ajustado o valor de R$_______, 

correspondente a _______ horas-aula, calculadas com base na tabela ________ (Aquaviários). 
3.2. Os preços serão fixos e irreajustáveis, podendo, entretanto, sofrer alteração em razão 

de mudança das tabelas anexadas ao edital. 
3.3. É vedada a inclusão na solicitação de revisão dos preços acordados de benefícios não 

contemplados na proposta de preços inicial, salvo se a obrigatoriedade de sua concessão e, por 
conseguinte, a aceitação de sua condição como parcela da composição de custos dos valores 
firmados, for determinada por disposição legal, sentença normativa, acordo ou convenção 
coletiva de trabalho. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 Será alocado ao presente Termo de Credenciamento, crédito proveniente do Plano de Ação 
do Exercício Financeiro do ano corrente, atendendo ao teto estabelecido para a Ação Interna 
L248. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Edital. 

 
6. CLÁUSULA  SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE  

O preço é fixo e irreajustável. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
A CONTRATANTE não exigirá garantia.  

 
8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E  
FISCALIZAÇÃO 

Conforme descrito nos itens  4 e 9 do Projeto Básico. 
 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONT RATADA  
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto 

Básico de Referência, anexo do Edital.  
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital de 

Credenciamento.  
 

11. CLÁUSULA ONZE – RESCISÃO  
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3. Indenizações e multas. 
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12. CLÁUSULA DOZE – VEDAÇÕES  
12.1. É vedado à CONTRATADA: 
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 

13. CLÁUSULA TREZE – ALTERAÇÕES  
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
14. CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
15. CLÁUSULA QUINZE– PUBLICAÇÃO  

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO 

Fica eleito o foro da Subseção Judiciária de Santos - Justiça Federal, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do 
presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.  
 
Santos, SP,       de                    de 2018.  
 
 
 

 

 

 

 

                

 

DANIEL AMÉRICO ROSA MENEZES 
Capitão de Mar e Guerra 

Capitão dos Portos 

NOME  
CPF  

CREDENCIADO 

FLAVIANO DE OLIVEIRA 
CARVALHO 

Capitão de Corveta (T) 
Chefe do Departamento de Ensino 

Profissional Marítimo 

NOME  
CPF  

Testemunha 


