
 

 

CONTRATO 013 DE 31 DE AGOSTO DE 2021. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ESTUDO, ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AS ESFERAS ESTADUAL E 

FEDERAL (PREFEITURA E FUNDOS). 

 

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: 

  

CONTRATADO: Thomas Jefferson Alencar Nitsche Dallanora ME, CNPJ n. 

27.821.076/0001-34, com sede na Rua Miguel Dragone, n. 100, Centro, Dionísio 

Cerqueira/SC, neste ato representada pelo Sr. THOMAS JEFFERSON ALENCAR 

NITSCHE DALLANORA, portador do CPF n. 016.579.079-29, residente e domiciliado 

no Município de Dionísio Cerqueira/SC, denominado CONTRATADO. 

 

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

8.666/93 e suas alterações, Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n. 

123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n. 111/2006 de 14 de julho de 2006, 

Processo Licitatório 032/2021, Modalidade Pregão Presencial PM n. 012/2021, tipo 

menor preço por item e presencial. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O Presente tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de assessoria para estudo, elaboração, apresentação e acompanhamento 

de projetos junto as esferas estadual e federal (prefeitura e fundos) visando o 

desenvolvimento e captação de recursos na esfera federal e estadual em prol da 

Administração Pública Municipal de Coronel Martins-SC, com carga horária de 08 (oito) 



 

 

horas semanais, para o ano de 2021, podendo o contrato ser prorrogado até o limite 

estabelecido no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93 consolidada. Conforme 

descrições contidas no Anexo VI - termo de referência do Edital de Pregão Presencial 

nº. 012/2021.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO, PREÇO, PAGAMENTO E 

REAJUSTE 

2.1. O regime de execução é de forma direta e o valor mensal a ser pago pela prestação 

dos serviços será de R$ 1.770,00 (mil, setecentos e setenta reais), totalizando um 

montante de R$ 21.240,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta reais). O pagamento 

será feito em moeda corrente nacional, de acordo com a solicitação da contratante, 

mediante apresentação da correspondente nota fiscal, com pagamento em até 30 

(trinta) dias após a data de emissão da mesma. 

§ 1º O preço estabelecido neste instrumento contratual poderá ser reajustado após 12 

meses/01 (um) ano, tendo por base à data de assinatura do instrumento contratual, 

utilizando-se, para tanto a variação do INPC anualmente ou índice que substituir. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

3.1. O contratado obriga-se a executar os serviços contratados dando garantias, 

assistências e preços descritos na proposta de preço. 

3.2. Arcar com todas as despesas inerentes a encargos trabalhistas, previdenciários, 

que possam eventualmente vir a existir. 

Parágrafo único: Todas as eventuais despesas serão de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA, sendo que nenhuma outra despesa poderá ser debitada 

posteriormente. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. O Contratante é responsável: 

I - Pela fiscalização do objeto constante da clausula primeira, conforme previsto no 

Parágrafo Único do Item 9.1 do Edital Pregão Presencial PM n.012/2021; 

II - Pela emissão das autorizações necessárias à aquisição do objeto contratado; 



 

 

III - Pelo pagamento dos valores relativo ao objeto ora contratado. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 

5.1. Os recursos financeiros para fazerem frente ao presente contrato em questão, 

serão a cargo da dotação prevista para o ano de 2021. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - PRAZO 

6.1. O presente contrato tem vigência de 1º de setembro de 2021 a 1º de setembro de 

2022. 

Parágrafo único: A vigência do presente contrato poderá ser prorrogada por meio de 

termo aditivo por livre acordo/negociação entre as partes, mediante manifestação de 

uma delas por escrito, conforme previsto no Edital Pregão Presencial PM n. 012/2021. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:  

a) por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou parcial;  

b) amigavelmente, por acordo entre as partes;  

c) judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos da 

Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES 

8.1. O não cumprimento das obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis 

sujeitará o Contratado às seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - suspensão do direito de licitar junto ao Município; 

III - declaração de inidoneidade; 

IV - multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de 

inadimplência. 

V - poderá a Administração, por atraso injustificado na entrega do objeto deste Edital, 

aplicar ao fornecedor multa moratória calculada sobre o valor da obrigação por: 

a) atraso de até 30 (trinta) dias 0,33 % ao dia, e 



 

 

b) atraso acima de 30 dias 0,66% ao dia. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO FORO   

9.1. 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 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma. 

 

Coronel Martins, 31 de agosto de 2021. 

 

Moacir Bresolin 

Prefeito Municipal 

Contratante  

 

 

Thomas Jefferson Alencar Nitsche Dallanora ME 

Thomas Jefferson Alencar Nitsche Dallanora M 

Contratado  

 

 

Testemunhas: 

  

1 - Thaina Santetti 

 

2 - Gabriel Roberto Pozzer  

 

 

  

 



 

 

 


