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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DE N°34/2016 

 

 Pelo presente termo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PAIAL – SC, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.376/0001-59, 

com sede na Rua Goiás 400 centro, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular o senhor ALDAIR ANTONIO RIGO, 

Prefeito municipal, residente e domiciliado no município de Paial - SC, inscrito no CPF/CIC 

sob o nº 486.325.979-49, e a empresa Assessoria e Transportes ND Ltda, pessoa jurídica 

de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob n° 05.383.580/0001-67, com sede na Rua das 

Violetas, n° 274, Bairro Di Fiori, cidade e Município de Guatambu/SC, doravante 

denominada simplesmente de CONTRATADA, representada neste ato pelo sua sócia 

gerente a Senhora NELI APARECIDA GAI, portador da carteira de identidade n° 2.541.011, 

CPF sob o n° 656.875.829-91 e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 

presente contrato, cuja celebração foi autorizado pelo Processo Licitatório nº 024/2016, 

Pregão Presencial de n° 016/2016, homologado e adjudicado no dia 11 de maio de 2016,  

e que se regerá nos termos da lei 8.666/93 e suas alterações, atendida as Cláusulas e 

condições que anunciam   a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria 
técnico-pedagógica para formação continuada dos profissionais de educação da rede 
municipal de ensino. 

 
1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no processo 
de Licitação modalidade Pregão Presencial nº. 016/2016, juntamente com seus anexos e a 
proposta comercial da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

2.1. A CONTRATADA deverá executar o serviço, seguindo as orientações 
constantes no Termo de Referencia do Anexo “E” do Edital que a este dá causa.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

 
3.1. O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, a contar a partir do 

dia 1 de junho de 2016. O prazo de vigência poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 
meses, se houver interesse do Município, conforme previsão expressa no inciso II do artigo 57 

da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 

4.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o total 
de R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais), sendo que mensalmente será pago 
o valor R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais). 

 
4.2. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Contrato correrão 
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à seguinte dotação prevista na Lei Orçamentária do Exercício de 2016: 
 

Órgão: 04 Diretoria de Educação, Cultura e Esportes 
Unidade: 01 Gerencia de ensino 
Projeto/Atividade: 2.009 Programa Salário Educação 
Elemento (35): 3.3.90.39.05.00.0001 – Aplicações Diretas 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 

5.1 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento do objeto deste Contrato, 
mensalmente, até o 10 (décimo) dia do mês subseqüente a realização dos serviços, 
mediante a apresentação da(s) respectiva(s) nota(s)/fiscal(is), devidamente atestada(s) pelo 
responsável pela fiscalização do Contrato, através de deposito em conta corrente de 
titularidade da contratada. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES 
 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, durante a vigência contratual inicialmente 
prevista. No entanto, na hipótese de se efetivar a prorrogação prevista no subitem 3.1 deste 
Instrumento, o preço será reajustado com base no IGP-DI (Índice Geral de Preço-Disponibilidade 
Interna) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Tal reajuste será efetuado 
com base nos últimos 12 (doze) meses consecutivos, contados da data final prevista para 

apresentação da proposta de preços. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

7.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 

7.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo 
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo 
apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento 
e quitação. 

 
7.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 

do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 

 
7.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, 

relativas à segurança e medicina do trabalho. 
 

7.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas 
pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

 
7.1.3. Providenciar afastamento imediato, do(s) local(is) de execução do serviço  

objeto deste Contrato, de qualquer empregado cuja permanência seja considerada 
inconveniente pela CONTRATANTE. 

 
7.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
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7.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e 

idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
 

7.1.6. Recolher o ISSQN devido. 
 

7.1.7. Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, devidamente 
quitadas, bem como a CND Federal, o CRF do FGTS e declaração contendo no mínimo 
nome e assinatura dos funcionários e ciente da empresa, comprovando o pagamento dos 
salários da data de assinatura ao término da vigência deste Contrato, para o recebimento do 
pagamento, podendo esta última ser substituída por Certidão Negativa de Débito Salarial 
expedida pela Delegacia ou Subdelegacia Regional do Trabalho. 

 
7.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

 
7.2.1. Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no item 5.1 se cumprido o item 

5.2 da Cláusula Quinta deste Termo. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
  

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as conseqüências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 
8.2. A rescisão contratual poderá ser: 

 
8.2.1. determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 

8.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo 
no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 
9.1. Sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa: 
 

9.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato: 
 

9.2.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), sobre o valor da obrigação 
não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

 
9.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato: 

 
9.3.1. multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 

parte não cumprida, juntamente com a penalidade prevista no Art. 7, da Lei 10.520/02; 
 

9.3.2. multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação 
realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
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9.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 9.3.1 e 
9.3.2 será o valor total inicial deste Contrato. 

 
9.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém 

moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
10.1. A CONTRATANTE executará a fiscalização dos serviços objeto deste Contrato, 

através da Secretaria Municipal de Educação a qual realizará acompanhamento sistemático 
e avaliação dos serviços prestados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 

11.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou 
em parte. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 

12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 
presente termo, na forma da lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 

13.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
 

14.1. Fica eleito o foro da comarca de Itá, Estado de SC, como competente para 
dirimir questões oriundas do presente contrato. 
 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, 

por si e seus assessores, em 3 vias iguais e de mesmo 

teor e rubricadas para todos os fins de direito, na 

presença das testemunhas abaixo arroladas. 

 

Paial - SC, 12 de maio de 2016. 

 

 

 

 

ALDAIR ANTONIO RIGO 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
NELI APARECIDA GAI 

CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS 

 

 

 

 
 

____________________ 
        Camila Fátima Oliveira 

CPF: 081.928.569-25 
 

   ____________________ 
Antonio Soster 

CPF: 486.301.449-04 
 

 

 

____________________ 
        Elise Kutszepa 

Fiscal do Contrato 
 

   ____________________ 
Visto 

Assessoria Jurídica 
 


