
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO 

DE IPUAÇU   

    

  Município  de Ipuaçu – SC. CNPJ n. 95.993.028/0001-83  

  Rua Zanella n. 818, Centro. Ipuaçu – SC. Cep 89.832-000.  

E-mail: ipuacu@ipuacu.sc.gov.br  

  

CONTRATO PREF Nº 50 DE 22 FEVEREIRO DE 2018.     

   

PESQUISA E AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Zanella n. 818, Centro, da cidade de Ipuaçu, SC, inscrita no CNPJ n. 

95.993.028/0001-83, representado pela Prefeita Municipal Sr. ª CLORI PEROZA, portadora do RG n. º 

1.785.723 SSP/SC e inscrita no cadastro de pessoa física sob o n.º 722.175.709-78, brasileira, convivente 

em união estável, residente e domiciliado nesta cidade de Ipuaçu, SC, denominado para este instrumento 

simplesmente de CONTRATANTE. 

   

CONTRATADA: A.S INTITUTO DE PLANEJAMENTO E SERVÇOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado estabelecida a Rua Nereu Ramos, n. º 388- B, centro Município de Erval Velho -SC CEP 

89613-000, inscrita no CNPJ 17.266.035/0001-70, representada neste ato pelo sócio Administrador Sr. 

Sérgio Luis Simon, brasileiro, empresário, RG. 12C – 3.260.153 SSPPC/SC, inscrito no CPF. Sob nº. 

024.578.539-66, residente e domiciliado à Rua Coronel Ernesto Francisco Bertazzo, n. º 1657, centro de 

Xaxim-SC CEP 89825-000 e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja 

celebração foi autorizada de acordo que se regerá pela lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas 

as cláusulas e condições a seguir enunciadas:   

  

CLÁUSULA I - OBJETO   

O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa especializada para a realização de 

pesquisa administrativa, onde os serviços devem acontecer da seguinte forma: 

 Levantamento de dados estatísticos através de pesquisa de opinião popular in loco, compreendendo 

todo o território do município, por meio de pesquisa pessoal, com público alvo de no mínimo 180 distinto 

entre homens e mulher de idade superior a 16 anos. 

 Questionário com no mínimo 12 perguntas, com respostas simultâneas e espontâneas, 

 Identificar a opinião da população –cidade e interior, quanto aos serviços prestados pelo governo 

municipal em cada setor da municipalidade. 

 Coleta e formulação de relatórios, com eficácia. 

 Entrega de relatório deve acontecer no prazo de 15 dias a contar da autorização de Fornecimento.   

CLÁUSULA II - DA VIGÊNCIA   

O presente Contrato tem sua vigência a partir de 22 de fevereiro de 2018 até 22 de maio de 2018.   Os 

casos de alteração ou rescisão contratual e os casos omissos serão regidos pela Lei 8.666/93, atualizada pela 

Lei 8.883/94 e alterações posteriores.   
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CLÁUSULA III - DO VALOR   

1. O pagamento será efetuado até décimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a 

apresentação da nota fiscal e a liquidação do setor competente.   

O valor total do presente CONTRATO é de até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

O pagamento será efetuado em nome da Empresa contratada.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL    

4.1. Os casos de alteração ou rescisão contratual e os casos omissos serão regidos pela Lei 8.666/93, 

atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA QUINTA DOTAÇÕES  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas 

no orçamento vigente para o ano de 2018, e nos futuros se houver prorrogação contratual nas dotações 

respectivas.       

  

CLÁUSULA SÉTIMA DO FORO   

Fica eleito o Foro da Comarca de Abelardo Luz - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja para dirimir quaisquer questões, oriundas do presente instrumento contratual.   

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

E, por estarem de acordo, e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o 

presente Contrato, composto de 2 Laudas, e em 3 (três) vias, todas de igual teor e forma, para um só efeito.   

                           Ipuaçu-SC 22 de fevereiro de 2017.    

  

CONTRATANTE: Mun. de Ipuaçu – SC. Sr.ª Clori Peroza - Prefeita Municipal ___________________  

 

CONTRATADA: A.S INTITUTO DE PLANEJAMENTO E SERVÇOS LTDA   

Resp. Legal Sr. Sérgio Luis Simon ______________________             

 

Visto/Jurídico. Adv. Julcemar Comachio OAB/SC n. 18.445________________   

TESTEMUNHAS:   

  

Alexandre Cerom    Sarita Andrea Braghini 

Diretor de Compras e licitações   Assessora geral de Administração 


