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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045 DE 20/10/2021 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
SERRA ALTA E A EMPRESA TULIPA 
PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO 
PÚBLICA ME NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 
21/06/93, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB 
O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

 
Contrato que entre si celebram a(o) MUNICIPIO DE SERRA ALTA, 

Estado de Santa Catarina, pessoa de direito público interno, com endereço na(o) Av. 
Dom Pedro II, 830, centro, inscrito no CGC/MF sob o nº 80.622.319/0001-98, neste 
ato representado por seu PREFEITO MUNICIPAL RAFAEL MARIN portador do RG 
sob o nº 3.668.373 SSP/SC e CPF nº 006.201.999-62, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa TULIPA PESQUISAS DE 
MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA EIRELI com sede na Avenida Sul Brasil, nº82, 
Sala 202, Bairro Centro, Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 19.731.315/0001-37 neste ato representada por sua 
representante legal Senhora Clacilda Cipriani Bertollo, portadora do CPF nº 
395.187.280-20 e RG 6.704.157, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA. 

Que de comum acordo e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente termo, mediante sujeição mútua às normas constantes no art. 
24 inciso II da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 com alterações posteriores e legislação 
pertinente, dispensada a licitação devido ao valor da contratação, conforme às 
seguintes cláusulas contratuais a seguir enunciadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

   
1.1 A CONTRATADA compromete-se a realizar A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A EXECUÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA, PARA AVALIAR O 
DESEMPENHO DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL, TOTALIZANDO DE 250 A 300 ENTREVISTADOS.  
 
1.2 As entrevistas serão realizadas em todo o Perímetro Urbano e Rural do 
Município de Serra Alta/SC, abrangendo todas as Ruas, Bairros e comunidades do 
interior. O questionário será elaborado pela Administração Municipal com um 
número mínimo de 18(dezoito) perguntas. 
 
1.3 O objetivo da referida pesquisa é encontrar pontos que podem ser melhorados 
na prestação dos serviços públicos, garantindo maior eficiência no atendimento a 
população serraltense. 
 
1.4 A CONTRATADA ficará responsável pela elaboração, ao final da Pesquisa, de 
Relatório (Dossiê) detalhado contendo todas as respostas e apontamentos dos 
munícipes serraltenses entrevistados. No referido documento serão discriminados os 
principais apontamentos mencionados pelos munícipes de cada área do perímetro 
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urbano e rural visitado, permitindo uma análise ampla das principais dificuldades 
encontradas pelos moradores. Além disso, o relatório conterá gráficos, 
porcentagens, notas de avaliação e o restante do material que se fizer necessário 
utilizar na pesquisa. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços o 
valor total global proposto de R$ 12.500,00  (Doze mil e quinhentos reais). 
 
2.2. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da 
CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos requeridos para a 
execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.  
 
2.3. O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA se compromete a efetuar o pagamento em 
parcela única a CONTRATADA após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município. 
Obedecendo a ordem cronológica de pagamento do departamento financeiro. 
 
§ 1º- O pagamento será sustado verificada execução defeituosa do Contrato, 
enquanto persistirem restrições no período a que se refere o pagamento, bem como, 
se existente débito pendente de satisfação para com a CONTRATANTE ou com 
terceiros, relacionados com o Contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO  
 

3.1- O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global será reajustado de 
acordo com o seguinte critério: sobre o valor contratado não haverá quaisquer 
formas de reajuste.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E 

VIGÊNCIA 
 
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 20/10/2021 até 20/11/2021, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, condicionada sua eficácia a 
publicação do extrato do contrato no órgão oficial do Município. Firma-se que até a 
data de término a CONTRATADA deverá entregar os resultados obtidos com a 
pesquisa. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS FONTES DOS RECURSOS 
   

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do 
Orçamento Fiscal vigente em 2021, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte 
classificação:  
 
04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
04.03 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
2.400– Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças– 33.90.00 
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CLÁUSULA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 
 
6.1– As partes declaram-se sujeitas às disposições contidas nas Leis Federais nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº123, de 15/12/2006, Lei 
Complementar nº147, de 07/08/2014 e, se for o caso, conforme disposições da Lei 
nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações 
pertinentes à matéria e todas as suas alterações, que será aplicada em sua 
plenitude a execução deste Contrato, bem como aos casos omissos resultantes 
desta pactuação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO   
 

7.1. Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE: 
 
7.2. A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este 
Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra 
qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a 
CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 
 
a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

  
b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
 
c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da 
autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 
de seus superiores; 

  
d) razões de interesse do serviço público. 

  
7.3. A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um 
dos fatos a seguir enunciados: 
 
a) o atraso injustificado no fornecimento dos serviços; 
 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, do fornecimento dos equipamentos e 
serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais 
vigentes; 
 
c) a paralisação do fornecimento de serviços sem justa causa e prévia comunicação 
a CONTRATANTE; 

 

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
que afetem a boa execução deste; 
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e) o cometimento reiterado de faltas no seu fornecimento dos equipamentos e 
Serviços; 

  
f) a decretação de falência, o pedido de recuperação judicial ou a instauração de 
insolvência civil; 
 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de 
firma individual; 

  
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

  
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que 
caracterizem a insolvência do contrato. 
 
7.4. No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, 
será observado às seguintes condições: 

  
a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e 
será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as 
sanções contratuais e legais pertinentes; 
 
b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos Serviços já fornecidos, 
desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os 
prejuízos causados a CONTRATANTE; 
 
c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade ao 
fornecimento de equipamentos e Serviços através de outras empresas, ou da forma 
que julgar mais convenientes; 

  
d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a 
seu exclusivo critério, reduzir ou suspender o fornecimento dos equipamentos e 
Serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que 
a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

  
7.5. Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 

  
7.6. O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento, acarretando 
modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de 
Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 65 da Lei Nº. 8.666/93; 

  
b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra; 
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c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, decorrentes de Serviços já fornecidos, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

  
d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local para entrega dos 
Serviços, nos prazos contratuais. 

  
7.7. Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA o 
fornecimento dos equipamentos e Serviços já realizados, de acordo com os termos 
deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 

8.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo 
com o capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 sem prejuízos do direito à 
rescisão do Contrato e às perdas e danos, ficando garantida a prévia defesa da 
CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da comunicação do ato, pela autoridade competente: 

 
I– Advertência, em caso de pequenas irregularidades na execução das Cláusulas 
Contratuais, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante 
contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para que a empresa CONTRATADA apresente justificativas para o 
descumprimento, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 
 
II– Multa  
 
a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do objeto do contrato não realizado, na 
hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a assiná-lo. 
 
b) de 20% (vinte por cento) pela inexecução total ou parcial do Contrato, incidente 
sobre o valor do contrato em caso de inexecução total, ou parte não cumprida em 
caso de inexecução parcial.  
 
c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na entrega 
do objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por 
dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) do contrato. 
 
III– Suspensão temporária e a Declaração de Inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, que serão cominadas nas condições 
definidas pela CONTRATANTE, em caso de faltas graves ocorridas na vigência do 
Contrato, apuradas em processo administrativo que assegure ao acusado o direito 
prévio do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. 
 
8.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos 
do art. 87, da Lei nº 8.666/93; 
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8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém 
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 
acarretar à CONTRATANTE. 
 
8.4. As multas previstas no subitem II deverão ser recolhidas através do DAR 
(Documento de Arrecadação) em uma das agências Bancárias credenciadas pela 
Prefeitura de Serra Alta, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da 
notificação, em favor do Município. Essa notificação ocorrerá através de competente 
notificação expressa. 
 
8.5. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, 
notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão 
que tiver dado causa à notificação extrajudicial.  
 
8.6. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
9.0 – CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
9.1 – DO CONTRATANTE: 
 
91.1– Efetuar os pagamentos pela prestação dos serviços conforme o disposto na 
Cláusula Segunda; procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a 
legislação vigente; 
 
9.1.2 - Promover os apontamentos das ocorrências relacionadas à execução do 
contrato; 
 
9.1.3 - Fornecer à CONTRATADA todas as informações relacionadas com o objeto 
deste contrato, bem como, a indicação dos locais da prestação do serviços e o 
questionário elaborado para a pesquisa; 
 
9.1.4 - Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 
cumprimento do contrato a ser assinado pela CONTRATADA, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, 
a seu critério, exijam medidas corretivas por parte CONTRATADA; 
 
9.1.5- Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA. 
 
9.2 – DO CONTRATADO: 
 
9.2.1– cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de 
solidariedade e lealdade os serviços prestados a contratante; 
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9.2.2 – Manter o CONTRATANTE informado sobre todas as ocorrências e 
andamento da execução deste Contrato; 
 
9.2.3- Permitir a fiscalização e informar a Secretaria de Administração de qualquer 
ocorrência na execução na prestação de serviço no prazo estipulado neste contrato. 
 
9.2.4- Arcar com outras despesas tais como, transporte a ser executado em razão 
da prestação do serviço in loco até o Município de Serra Alta, inclusive carga e 
descarga e despesas adicionais como impostos, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, etc. 
 
9.2.5- Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% 
(vinte cinco por cento) do valor contratual corrigido. 
 
9.2.6- Manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 
 
9.2.7- Prestar os serviços do objeto contratado, sem atrasos. 
 
9.2.8- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente; 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

   
10.1. Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 
MODELO/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
10.2. E/ assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que 
ficou estipulado em todas as cláusulas e condições firmam o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal e jurídico, que 
depois de lido e achado conforme, vai ser assinado pelas partes e testemunhas. 

 
 

SERRA ALTA/SC, 20 de outubro de 2021. 
   

 
 

RAFAEL MARIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 

 
 

CLACILDA CIPRIANI BERTOLLO 
PROPRIETÁRIA 
CONTRATADA 

TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIÃO PÚBLICA EIRELI 
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Analisado e aprovado pelo Departamento Jurídico 
 
 
 
MAURÍCIO LEONIR SONDA 
Advogado 
OAB/SC 54.175 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 

 
MARCONDES LEONARDO MULLER                  ÉDNA PAULA MAGRIN 
CPF: 053.864.149-50                                             CPF: 085.151.989-08 
Sec. de Administração                                     Técnico em Contratos e Convênios 
 
 
 


