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CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 051/2015 
 
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA A COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
PALESTRAS PARA PROFESSORES.  

 
O Município de Ipuaçu, pessoa jurídica, de direito público interno, com sede no 
Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Zanella 818, Centro, na cidade de 
Ipuaçu - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 95.993.028/0001-83, representado pela 
Prefeito Municipal, Sr. DENILSO CASAL, brasileiro, residente e domiciliado nesta 
cidade, à Rua Pagnuncelli, 623, inscrita no CIC/CPF sob o nº 611.993.899-00, 
portador da Cédula de Identidade nº 1.785.421, expedida pela SSP/SC., e de 
outro lado a empresa A.S.INSTITUTO & SERVIÇOS E PLANEJAMENTO  LTDA. 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Nereu Ramos, 388, 
Bairro Centro, na cidade de Erval Velho (SC), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
17.266.035/0001-70, neste ato representada por sua sócio-gerente, Senhor 
Sergio Luis Simon, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliada na 
Rua Nereu Ramos, 388, Bairro Centro, na cidade de Erval Velho (SC), inscrita no 
CIC/CPF sob o nº 027.405.069-29, portadora da Cédula de Identidade nº 
3.990.177, expedida pela SSP/SC, adiante identificada apenas como 
CONTRATADA; celebram o presente Contrato, conforme cláusulas e condições 
se seguintes:  adiante identificada apenas como CONTRATADA; obedecidas as 
disposições da  Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, celebram o presente 
que se regulará pelas cláusulas e condições seguintes: 

 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: 
 
O MUNICIPIO contrata à CONTRATADA a execução dos serviços de 

coordenação e Realização de palestras para Professores de sua rede, conforme as 
seguintes características: 

 
 
 
 
 

Identificação do 
Cargo 

Tipo de curso 
Carga 
horaria  

Valor  

    

Professores do 
ensino 
fundamental  

Palestras Técnicas de 
Aprendizagem 

2 h/s 750,00 

Professores do 
ensino infantil, 
fundamental e 
médio.  

Palestra motivacional 2 h/s 750,00 

Total dos serviços  1.500,00 

 
 
 
 

A contratados responsabiliza-se pelos seguintes serviços: 
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I – Assessoria na elaboração do cronograma, escolha dos temas pertinentes a 

necessidade do MUNICIPIO, com pessoal técnico-especializado da CONTRATADA; 

II – Acompanhamento e orientação de todo o processo de realização das 
atividades, no período estabelecido neste contrato, garantindo qualidade nos profissionais 
e no material utilizado.  

 
III – Elaboração das matérias pedagógica fica a inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, disponibilizando pessoal técnico-capacitado, materiais, serviços de 
impressão e encadernação e pessoal para aplicação das palestras.  

IV – Elaboração e disponibilização de relatórios de avaliação dos professores. 

V – Responsabiliza pelo parte de som e áudios, vídeos, data show e outros 
aparelhos eletrônicos que sejam necessários. 

 
   VI – Realizar outras atividades, serviços e atribuições para a cabal execução do 

objeto deste Contrato. 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Local da Execução dos Serviços: 
 

Os serviços serão executados no estabelecimento da CONTRATADA e na 
Prefeitura Municipal, ou em imóveis disponibilizados pelo MUNICÍPIO, para a execução e 
operacionalização de todas as fases do objeto desta contratação.  

 
. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor: 
 
O valor total dos serviços contratados, conforme ajustado entre as partes é de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – Pagamentos: 
 
 
O pagamento do valor contratado, nos termos da Cláusula anterior, será efetuado 

em parcela única após a conclusão dos serviços, mediante a apresentação, pela 
CONTRATADA, de documento fiscal (nota fiscal), nos termos da legislação vigente. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – Do Reajuste de Valores: 
 

O Valor ajustado entre as partes é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que 
serão pagos pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, em uma única parcela. 

 
 
O valor ajustado nesta contratação é fixo e irreajustável, salvo a ocorrência, no 

decorrer da vigência contratual conforme lei. 
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CLÁUSULA SEXTA – Da Vigência: 
 
A vigência desta contratação se inicia na data de assinatura deste Contrato 

Administrativo, estendendo-se à conclusão dos serviços, segundo cronogramas 
estabelecidos pelas partes não podendo ultrapassar 60 (sessenta dias). 

 
CLÁUSULA SETIMA - Da Fiscalização: 
 
A Prefeitura disporá comissão especifica a fiscalização, para garantir o fiel das 

disposições das cláusulas contratuais e das obrigações decorrentes do precedente contrato.   
 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das Obrigações do Contratante: 
 
I – Cumprir e fazer cumprir todas as Cláusulas contratuais; 
 

  II – Fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 
  
  III – Disponibilizar à CONTRATADA, estrutura administrativa e outra que possa 

ou que deva ser observada na execução do objeto deste contrato; 
 
 IV – Disponibilizar à CONTRATADA estrutura mínima suficiente para a execução 

das palestras, compreendendo: 
 
V – Constituir Comissão Especial de Acompanhamento para avaliar as Palestras. 
 
VI – Disponibilizar pessoal e local para servir como equipe de apoio nos dia de 

palestras. 
 
VII – Efetuar o pagamento após realizado os serviços. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Das Penalidades: 
 

As penalidades que o MUNICÍPIO poderá aplicar à CONTRATADA, relativamente 
ao inadimplemento de obrigações contratuais são: 

 
I – Advertência; 
 
II – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO, pelo 

período de dois anos; 
 
III – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública; 
 
IV – Multa de 10% (dez por cento), do calor contratual no caso de descumprimento 

do cronograma estabelecido no Edital do Processo Seletivo, sem que haja justificativa 
plausível. 

 
Parágrafo único. Antes da aplicação de quaisquer das penalidades previstas 

nesta Cláusula, será garantido à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, correndo 
o processo nos termos regrados na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão Contratual: 
 
Constituem motivos para a rescisão do contrato: 
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I – O não cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
II – O não atendimento às requisições de fornecimento dos serviços contratados; 

 

  III - A rescisão contratual, quando verificada a inadimplência de obrigações das 
partes, será procedida na forma prescrita no art. 77 e seguintes, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. Em caso de recisão administrativa, a CONTRATADA reconhece os 
direitos do MUNICÍPIO, nos termos previstos no art. 54, IX, c/c art. 77, da lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Do Aditamento Contratual: 
 
Havendo necessidade, mediante justificação e fundamentação e observadas as 

disposições inerentes da Lei nº 8.666/93, as partes poderão aditar o presente. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Do Foro: 
 

As partes elegem o Foro da Comarca de São Domingos/SC, para solucionarem 
questões que oriundas do presente não se prestem à solução administrativa. 

 

E por estarem ajustados e de acordo, lavram e assinam, juntamente com as 
testemunhas abaixo, o presente, em três vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumpri-
lo em todos os seus termos. 

 
 
Ipuaçu (SC), em 10 de novembro de 2015. 

 
 
 
 
 
 

DENILSO CASAL    A.S.INSTITUTO DE PLANEJAMENTO 
& SERVIÇOS LTDA ME 

Prefeito Municipal       Sergio Simon  
 
 

 
 

Testemunhas: 
 
 
____________________________ 
Nome: 
CIC/FPF: 

 
 
 
______________________________ 
Nome: 
CIC/FPF: 

 

 


