
CONTRATO Nº 003/2018 
 

 
Termo de contrato que celebram o Município de Santa 
Margarida do Sul representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Luiz Felipe Brenner Machado e Andressa 
Sartori Louzada para ministrar curso. 

 
 
  Contrato administrativo celebrado entre o Município de Santa Margarida do Sul/RS, 
sito a Av. 17 de Abril, nº 503, CNPJ 04.219.343/0001-00, neste ato representado pelo Sr. Luiz Felipe 
Brenner Machado, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do CPF n° 388.267.470-91 e RG n° 
4016351795, doravante denominado contratante, e de outra parte Andrêssa Sartori Louzada, 
inscrita no CPF sob nº 021.437.720-25 e RG nº 6091385101, residente a rua João Manoel, nº 673, 
Apto 21, bairro Centro, na cidade de São Gabriel - RS, declaram pelo presente instrumento e na 
melhor forma de direito, com base no Processo de Licitação nº 110/2017, Pregão Presencial nº 
023/2017, Registro de Preço nº 012/2017, nos termos da Lei 8.666/93, tem justo e contratado o 
seguinte: 
 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

A CONTRATADA trabalhará para a CONTRATANTE como Instrutora de oficina de ginastica, 
recreação, dança e demais atividades afins, junto as comunidades do interior e no CRAS, no 
Município de Santa Margarida do Sul, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social. 

a) A execução do serviço começará no dia 08 de janeiro de 2018, e será realizado conforme 
cronograma de horários e locais estabelecidos pela secretaria, cumprindo 30 horas semanais. 
 b) Todas as despesas de locomoção e alimentação correrão por conta da Licitante 
Vencedora. 
 
§ 1º É obrigação da CONTRATADA manter registros (relatórios) de todos os serviços prestados, 
cabendo ao CONTRATANTE fiscalizar os mesmos. 
§ 2º A CONTRATADA não poderá, sob nenhuma hipótese, efetuar qualquer cobrança dos usuários, 
relativa aos serviços prestados através do presente instrumento, responsabilizando-se por cobranças 
indevidas realizadas diretamente ou por seus propostos ou terceiros. 
§ 3º A CONTRATADA compromete-se a refazer, às suas custas, os serviços ora contratados, caso não 
atendam as normas técnicas e os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
§ 4º A CONTRATADA deverá manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 
habilitação e qualificação compatíveis com as obrigações assumidas. 
§ 5º É possibilitada a ampliação ou redução, temporária ou definitiva, dos serviços ora contratados, 
nos termos e limites conforme disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
mediante requisição justificada e formalizada da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 
Assistência Social. 
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CLAUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1) Do Preço 
 Pelo serviço acima mencionado e prestado, a CONTRATADA perceberá a quantia mensal de 
R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais) totalizando pelo período de 07 (sete) meses e 09 
(nove) dias o valor de R$ 13.505,00 (Treze mil quinhentos e cinco reais). 
 
2.2) Das Condições de pagamento 
 O pagamento será efetuado mensalmente até 10 (dez) dias, mediante a apresentação de 
termo emitido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, que comprove a 
realização dos serviços contratados.  

No pagamento haverá retenção conforme a legislação vigente. 
 
2.3) Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes deste contrato ocorrerão por conta da seguinte rubrica orçamentária: 
 ORGÃO: Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. 
 ATIVIDADE: 2099 
 ELEMENTO DA DESPESA: (444) 3.3.90.36.00.00.00.00.1110 
 
 
CLAUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS 
 O presente contrato, terá início no dia 08 de janeiro e término em 16 de agosto de 2018, 
com carga horária total de 30h semanais, distribuídas de segunda a sexta feira, conforme 
cronograma que será definido pela Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. 
 
 
CLAUSULA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO 
4.1) Da Fiscalização 
 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução dos serviços através da Srª. Suzana 
Barbosa Souto Machado, Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social que 
relacionará em registro próprio todas as ocorrências pertinentes a execução do contrato, 
determinando ao CONTRATADO o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos 
observados e estipulando prazos para que sejam sanados. Ficará responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização do contrato a Srª Clara Regina Lopes Souto – Gestora de Contratos. 
 
 
CLAUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-
se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei. 
 a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 
sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 
adimplido do contrato; 
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 d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 
 e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 
de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 
 
§ 1º Para efeitos da aplicação das sanções previstas nesta cláusula, fica a exclusivo critério do 
CONTRATANTE a definição do que sejam “pequenas irregularidade”, “gravidade da falta” e “falta 
grave”. 
 
§ 2º No caso de aplicação de multa, o CONTRATADO será notificada, por escrito, da referida sanção, 
tendo ela o prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, para recolher a importância à 
Secretaria da Fazenda, sendo necessária a apresentação de comprovante do recolhimento, para 
liberação do pagamento da parcela que tiver direito. 
 
 
CLAUSULA SEXTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
6.1) Dos Direitos 
 Constituem direitos da CONTRATANTE receber os serviços solicitados nas condições 
previamente estabelecidas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e nos prazos 
convencionados. 
 
6.2) Das Obrigações: 
Constituem obrigações da Contratante: 
a) efetuar o pagamento ajustado, e 
b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias para a regular execução do contrato. 
 
Constituem obrigações do Contratado: 
a) prestar os serviços na forma e prazos ajustados; 
b) apresentar à administração, quando solicitado, documentos e justificativas sobre a execução deste 
contrato. 
c) Caberá à CONTRATADA cumprir as Portarias e Resoluções do Município, e ainda responder por si e 
por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo, bem 
como indenizar imediatamente os que eventualmente venha causar às instalações, prédios, 
mobiliário, máquinas e todos os demais pertences do CONTRATANTE e a de particulares, ainda que 
involuntários, praticados por seus funcionários; 
 
 
CLAUSULA SÉTIMA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 
previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 

CLAUSULA OITAVA: DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações 

futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das 
seguintes situações: 
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a) Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hipótese, pela 
execução até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o montante das multas a pagar. 

b) Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem 
que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja obrigado a 
responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à CONTRATADA, excluindo 
o valor das multas a pagar. 

c) Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
assista a CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes 
situações: 
I – Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
II – Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 
III – Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço; 
IV - Manifesta deficiência do serviço; 
V - Falta grave ao Juízo do Município; 
VI - Falência ou insolvência; 
VII - Não entregar os materiais/equipamentos no prazo previsto. 
 
 
CLAUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal nº 8666/93. 
 Fica eleito o Foro da Comarca São Gabriel, para dirimir as dúvidas decorrentes deste contrato 
na via Judicial. 
 Estando, assim, justos e contratados, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes, assim 
como pelo Secretário (a) que solicitou o serviço, juntamente com a Gestora do contrato. 

 
 

       Santa Margarida do Sul (RS), 02 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
___________________________                                   ______ ________________________ 
Luiz Felipe Brenner Machado                                   Andrêssa Sartori Louzada 
CONTRATANTE                                                        CONTRATADA 
 
 
___________________________     _____________________________ 
 Suzana Barbosa Souto Machado                  Mariângela da S. Cavalheiro 
Sec. Mun. Trab. Hab. Assist. Social     Advogada do Município 
         OAB/RS nº 78.563 
 
 
___________________________ 
Clara Regina Lopes Souto 
Gestora de Contratos 
 


