
 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FONOAUDIOLOGIA PELO PERÍODO DE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS. 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Martins, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n. 95.993.093/0001-09. com endereço na Rua Porto 

Alegre, 47, Centro, Coronel Martins/SC, neste ato representado por seu Prefeito Sr. 

MOACIR BRESOLIN, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE: 

 

CONTRATADA: GRYCZYNSKI FONOAUDIOLOGIA E PRODUTOS AUDITIVOS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Alfredo Bufrem, n. 25, Centro, Irati/PR, 

inscrita no CNPJ n. 40.310.069/0001-36, neste ato representada pela Sra. LAIS FERNANDA 

ZANON GRYCZYNSKI, brasileira, casada, portadora do CPF n. 077.168.089-90, 

denominada para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, celebram o 

presente contrato, conforme as cláusulas e condições adiante estabelecidas: 

 

FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei n. 

8.666/93 e alterações e dispensa de licitação n. 005/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA 

FONOAUDIOLOGA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS, 

conforme segue: 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR 

MENSAL 

VALOR TOTAL 

05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO 

DE UMA FONOAUDIOLOGA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8 

(OITO) HORAS SEMANAIS. 

1.400,00 7.000,00 

 

 



 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONOMICO - FINANCEIRAS 

2.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais), mediante a apresentação de nota fiscal correspondente aos serviços 

prestados. 

2.2. Os pagamentos serão feitos mensalmente em moeda corrente nacional, mediante a 

apresentação de nota fiscal, correspondente aos serviços prestados, até o dia 10º (décimo) 

dia do mês subseqüente ao da entrega do objeto. 

    

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

O Contratado obriga-se a: 

a) não cobrar qualquer ônus a não ser aquele licitado; 

b) estar sempre à disposição da Administração Municipal no que diz respeito ao objeto de 

licitação e outros que virem a ser necessário para o bom andamento e cumprimento do 

objeto licitado e do termo de referência anexo; 

c) o presente Contrato não gera qualquer vínculo empregatício entre as partes; 

d) recolher junto à tesouraria da prefeitura municipal a importância devida aos descontos de 

Imposto de Renda na Fonte e ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, 

mediante fornecimento de Nota Fiscal de Prestação de Serviço; 

e) por eventuais danos causados ao CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em qualquer caso, 

durante a execução do objeto do presente contrato, fica inteiramente responsabilizado o 

CONTRATADO, causador do mesmo sendo obrigado a restituir integralmente o dano 

causado;  

f) proceder o atendimento das demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde 

pelo período de 8 horas semanais nos locais por ela indicados. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO    

São obrigações do MUNICÍPIO: 

I - Fiscalizar e controlar a prestação dos serviços; 

II - Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas; 

III - Cumprir as condições de pagamento. 

 



 

 

CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta de recursos constantes 

no orçamento para o exercício financeiro de 2021. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto sem o consentimento prévio do 

Município. 

6.2. Os casos omissos a este Contrato, reger-se-ão pela legislação pertinente em especial a 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  

6.3. O presente Contrato poderá ser renovado atendendo o dispositivo do Art. 57 incisos I e 

II da Lei Federal 8.666/93 e atualizações posteriores; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato Administrativo será de 05 (cinco) meses, 

contados da assinatura deste instrumento, quando se iniciará a prestação dos serviços, 

podendo ser prorrogado, em caso de necessidade, mediante livre acordo entre as partes, 

formalizado em termo aditivo contratual.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  

O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou conveniência 

Administrativa, recebendo a CONTRATADA somente o valor do objeto já entregue, não lhe 

sendo devido qualquer outro valor a título de indenização sob qualquer alegação ou 

fundamento; 

Em caso de inexecução contratual prevista no Art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, por culpa 

da CONTRATADA, fica estabelecido à multa de 10% sobre o valor do objeto contratado, 

atualizado monetariamente pelos índices oficiais; 

A subcontratação total ou parcial deste Contrato constitui-se motivo justo para rescisão (item 

VI, Art. 78 da Lei 8.666/93); 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos - SC, com prevalência sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para adoção de medidas judiciais oriundas do presente 

Contrato. 



 

 

 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

 

Coronel Martins/SC, 06 de julho de 2021.  

 

 

Moacir Bresolin 

Prefeito Municipal 

 

 

GRYCZYNSKI FONOAUDIOLOGIA E PRODUTOS AUDITIVOS LTDA. 

LAIS FERNANDA ZANON GRYCZYNSKI 

Contratado 

 

Testemunhas: 

  

1 - Thaina Santetti 

 

2 - Gabriel Roberto Pozzer  

 


