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TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DE N° 38/2016 
 

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 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Senhor ALDAIR ANTONIO RIGO, 
brasileiro, casada, residente e domiciliada, nesta cidade e Município de Paial - SC, inscrita 
no CPF n. 486.325.979-49, e a empresa IOPLAN INSTITUTO OESTE DE 
PLANEJAMENTO & CONSULTORIA LTDA, com sede na Rua São Lucas, 120-E, bairro 
Palmital, Chapecó, SC, inscrita no CNPJ n. 82.094.319/0001-98, representada neste ato por 
seu representante legal, Sr. CARLOS ROBERTO CANEI, inscrito no CPF n. 657.168.769-
00, doravante denominado CONTRATADA, ajustam entre si o presente contrato mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

1.1 - O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços de recuperação e 
retificação de valores do INSS (SEFIP) (do período 03/2011 a 02/2016), abaixo 
discriminadas: 
 

 Análise e Levantamento dos valores pagos pelo Município ao INSS a título de 
contribuição previdenciária patronal incidente na verba de adicional de 1/3 sobre férias e dos 
15 primeiros dias de auxílio-doença/acidente de trabalho dos servidores do Município e 
procedimentos preparatórios para ajuizamento de ação judicial visando a restituição. 

 

 Levantamento de informações para reenquadramento do CNAE Preponderante 
para classificação do grau de risco da atividade. Cálculo das diferenças e retificação da guia 
de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e informações à previdência 
social (GFIP) das competências passíveis de reenquadramento com atualização monetária 
do período levantado. 

 

 Organização CBO´S por cargos/função conforme plano de cargos e salários do 
município e categoria do servidor. 

 

 Emissão de relatórios e orientações necessárias ao cumprimento do objeto 
contratado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

2.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto 
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

 
2.2 - O pagamento será efetivado via ordem bancária até o 10º (décimo) dia do mês 

subseqüente ao da apresentação de nota fiscal referente ao objeto deste contrato. 
 

2.3 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta 
da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 
execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 

A CONTRATADA fica responsável por executar os serviços do subitem 1.1 da 
Cláusula Primeira.  
 
 CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

Os serviços contratados não sofrerão reajuste, salvo em decorrência do disposto no 
art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE 
 

5.1 - Efetuar os pagamentos, conforme Cláusula Segunda. 
 
5.2 - Caberá a Contratada providenciar cópias dos comprovantes mensais de 

pagamento do INSS e subsídios para o cumprimento do objeto.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
 

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

      
Entidade: 2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL 
Órgão 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Unidade 01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Proj/ativ: 2.005 – Manutenção das atividades administrativas 
Elemento: (19) 3.3.90.39.05.00.00.00.0000 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do presente contrato é de 01/06/2016 à 30/06/2016, podendo 
ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes, nos 
termos do art.57, inc. II da lei de licitações. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 

Fica designado como Fiscal de Contrato o Sr. Antônio Soster ocupante do cargo de 
Secretario de Administração e Finanças. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

Caberá rescisão de Contrato, por ato unilateral (e formal) da Contratante, no 
que couber, nos casos previstos e nos artigos nºs. 77 e 78, da Lei Nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MULTAS 

 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da 

falta e garantida a prévia e ampla defesa, a aplicação das seguintes sanções, de 
acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
 Para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências relativas ao presente contrato, fica 
eleito o foro da cidade de Itá, Santa Catarina. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente 
instrumento em duas vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas. 

Paial - SC, 24 de maio de 2016. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
ALDAIR ANTONIO RIGO 

Prefeito 
CONTRATANTE 

___________________________________ 
CARLOS ROBERTO CANEI 

Sócio/Administrador 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
 
 
 

____________________ 
           Camila Fátima Oliveira 

CPF: 081.928.569-25 
 
 

                 ____________________ 
Cleidir E. Kemmrich 

CPF: 069.978.529-47 
 

 

 
     ____________________                                          ___________________ 
            Antônio Soster                                                    Visto Assessor Jurídico 
         Fiscal do Contrato 

 
 


