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CONTRATO N. 50/2022 

(19 DE MAIO DE 2022) 

 

Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio 

Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, 

Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, e MABEL DA SILVA 02657161952, empresa estabelecida 

em Rua Jacob Martins de Souza, 235, São Basílio, Braço do Norte/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

22.635.081/0001-39, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por sua titular, 

Senhora MABEL DA SILVA, brasileira, inscrita no CNPF n. 026.571.619-52, mediante sujeição 

mútua à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FACILITADORES DE OFICINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE GRÃO-PARÁ, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços unitários 

homologados, conforme descrições e marcas adiante descritas. 

 
ITEM DESCRITIVO MARCA UNID. QUANT. 

DE 

MESES 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ITEM 

1 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA, (1 

PROFISSIONAL) COM 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

NA ÁREA DE MÚSICA E 

ARTE COM CAPACIDADE 

TÉCNICA DE TRABALHO 

COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, NO 

ÂMBITO DO SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. O SERVIÇO SERÁ 

PRESTADO NO NÚCLEO DO 

CRAS E/OU DE ACORDO 

COM O PLANEJAMENTO DO 

CRAS 2022. O SERVIÇO 

DEVERÁ SER PRESTADO 

NAS SEGUNDAS FEIRAS, 

DAS 08H AS 12H E DAS 13H 

AS 17H, TOTALIZANDO 8 

HORAS SEMANAIS. 

MÚSICA 

 

MÊS 8 R$ 1.800,00 R$ 14.400,00 

 VALOR MÁXIMO TOTAL R$ 14.400,00 

 

CLÁUSULA II - DO VALOR 

A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 52/2022- Edital 

de Pregão Eletrônico n. 13/2022-PE, de 29 de abril de 2022, no valor total de R$ 14.400,00 (quatorze 

mil e quatrocentos reais). 

Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo 

Prefeito Municipal serão fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA III - DA ENTREGA 

A entrega deverá ocorrer em local indicado pela Secretaria de Assistência Social da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 15 (QUINZE) DIAS, após a 

assinatura deste Contrato. 

 

CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação 

dos serviços. Os preços homologados, adjudicados e contratados serão fixos e irreajustáveis.  

 

CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato entrará em vigor em 19 de maio de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, 

contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei 8.666. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado e fiscalizar se os serviços contratados estão 

sendo prestados e a verificar se o mesmo encontra-se, em conformidade com as especificações 

técnicas estipuladas contratualmente. 

 

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Prestar os serviços conforme carga horária descrita nesse Edital e de acordo com a necessidade 

da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social; 

II. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do objeto, de acordo com as especificações 

constantes da proposta apresentada e todas as disposições do Edital de Pregão Eletrônico 

n. 13/2022, Processo Licitatório n. 52/2022; 

III. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração CONTRATANTE, edital convocatório 

de licitação e contrato; 

IV. Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, pela omissão ou inadequado fornecimento do objeto, 

especificados na Cláusula Primeira deste Contrato; 

V. Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir 

sobre os serviços prestados; 

VI. Prestar os serviços de boa qualidade e satisfatórias aos fins do CONTRATANTE; 

VII. Manter em dia, durante a vigência contratual, as mesmas condições de habilitação do 

Edital de Pregão Presencial n. 13/2022, Processo de Licitação n. 52/2022. 

 

CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 

Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento municipal, classificada e 

codificada sob o n.: 

(88) 15.001.2.047.3.3.90.00.00.0.1.35.5335 – Valor Previsto: R$ 14.400,00 

 

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de 

qualquer cláusula ou condição. 

 

CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 

Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 52/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 13/2022-

PE, de 29 de abril de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará. 

 

CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 

Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma: 

I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III. cometer fraude fiscal; 

IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto;               

V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela 

Administração; 

VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 

Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93. 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  

As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com o Município de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 

A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias 

úteis da notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 

Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente 

instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) 

testemunhas, sendo que para dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 

de Braço do Norte/ SC. 

 

Grão-Pará/ SC, 19 de maio de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  

 

_______________________________________ 

MABEL DA SILVA 02657161952 

MABEL DA SILVA 

Titular da Contratada 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

_____________________________________ 

Nome: 

CPF: 

  

 

_______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

___________________________________________ 

HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
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