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CONTRATO Nº 55/2022 
 

Órgão: Secretaria Municipal da Educação 
Ref.: Dispensa de Licitação nº 12/2022 
Processo Administrativo nº 2.694/2022 
Ratificada em: 23/06/2022 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Plácido 
Chiquiti, nº 900, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 97.229.181/0001-64, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS, 
brasileiro, casado, Advogado, portador da RG nº 3015051976 SJS/RS, CPF nº 176.930.630-
72, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Aranha, nº 1322, Centro, nesta cidade, de ora 

em diante denominado de CONTRATANTE e de outro lado o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC/RS, inscrita no CPF/CNPJ sob nº 
03.442.707/001-84, com sede na Rua Fecomércio, nº 101, bairro Anchieta, no 
município de Porto Alegre/RS, CEP: 90.200-500, endereço eletrônico: 
gmlemes@senacrs.com.br, neste ato representada por Diretor Geral Sr. JOSE 
PAULO DA ROSA, brasileiro, portador do CPF nº 371.200.340-49 e RG nº 
8020244706, doravante denominada CONTRATADA. 

 
As partes acima identificadas celebram em comum acordo de vontades, o 

presente Instrumento Contratual, constante da solicitação nº 984/2021, proveniente 
da Secretaria Municipal Educação, em consonância com a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 12/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/1993, no Art. 24, XIII e 
demais cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA EXECUÇÃO: 
1.1. Contratação de entidade educacional para execução de oficinas 

pedagógicas e de convivência a serem desenvolvidas no contraturno escolar 
durante o ano letivo, visando a implantação do projeto de Turno Inverso durante o 
ano letivo, com o objetivo de promover a aprendizagem e a complementação 
curricular. 

1.2. O objeto do presente contrato será executado conforme cronograma de 
execução constante do Anexo I deste instrumento, observado o seguinte: 

1.2.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais capacitados que 
possam ministrar as atividades, conforme descrito no cronograma em anexo. 

1.2.2. A CONTRATADA não poderá, sob nenhuma hipótese, efetuar qualquer 
cobrança aos usuários, relativa aos serviços prestados. 

1.2.3. Constatado que os serviços não atendem as especificações 
estipuladas, ou ainda, não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o 
CONTRATANTE expedirá oficio à CONTRATADA, comunicando e justificando as 
razões da recusa, sendo que o ato de recebimento não importará a sua aceitação. 

1.2.4. Decorrido p prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a 
troca ou nova ação reparadora do serviço recusado, o órgão solicitante dará ciência 
à autoridade máxima do CONTRATANTE, a fim de que se proceda à abertura de 
processo de penalidade contra a CONTRATADA, de acordo com a previsão na 
legislação em vigor. 

1.2.5. Caberá á CONTRATADA refazer, corrigir, reparar alterar, às suas 
expensas, no total ou em parte, no prazo estipulado pelo CONTRATANTE o objeto 
do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou prestados com 
ineficiência, má aplicabilidade e ausência de zelo e correlatos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS: 
2.1 O presente instrumento terá vigência de 6 (seis) meses a contar de 

12/07/2022. 
2.2 O prazo para início dos serviços será determinado pela Secretaria 

Municipal da Educação, observado o cronograma constante no Anexo I. 
2.3 A prestação do serviço não poderá ser interrompida após seu início, 

senão por casos fortuitos, e a conclusão do serviço deverá ser estimada pela 
CONTRATADA e informada à Secretaria requisitante, não podendo ultrapassar 24 
(vinte e quatro) horas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Contrato 

correrão a contas das seguintes dotações orçamentárias: 
Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Educação; Unidade: 05.024 – Ensino 

Fundamental; Atividade: 1.172 - Centro de Intervenção Pedagógica; Rubrica: 
11164; Natura da Despesa: 3.3.90.39.99.06.00; e Recurso: 1012. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO: 
4.1 O valor total da contratação será o discriminado a seguir: 
 

Oficinas 
CH 

Oficina 

R$ 
Oficina 

Nº 
Oficinas 

R$ 

Total 

Oficina Pedagógica de Letramento  300h R$ 29.100,00 2 R$ 58.200,00  

Oficina Pedagógica de Matemática   300h R$ 29.100,00 2 R$ 58.200,00  

Oficina Pedagógica de Percussão   150h R$ 14.550,00 2 R$ 29.100,00  

Oficina Pedagógica de Sustentabilidade 

e Consumo Consciente  
210h R$ 20.370,00 2 R$ 40.740,00  

Oficina Pedagógica de Artes  150h R$ 14.550,00 2 R$ 29.100,00  

Oficina Pedagógica Movimento e 

Aprendizagem  
128h R$ 12.416,00 2 R$ 24.832,00  

TOTAL    12 R$ 240.172,00  

 
4.1.1. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 240.172,00 (duzentos e 

quarenta mil e cento e setenta e dois reais) para realização de 12 Oficinas 
Pedagógicas para o contraturno escolar (6 no turno da manhã e 6 no turno da 
tarde).   

4.2 O pagamento será efetivado mensalmente em 6 (seis) parcelas iguais de 
R$ 40.028,66 (quarenta mil e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), 
mediante depósito bancário na Conta Corrente nº 8001-2, Agência: 3418-5 do 
BANCO DO BRASIL. 

4.3 O pagamento efetuado pelo CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA 
de suas obrigações e responsabilidades assumidas. 

4.4 O pagamento será efetuado à CONTRATADA após a entrega de todos os 
itens deste instrumento após a devida conferência e aceite pelo CONTRATANTE. 

4.5 O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 
I – A CONTRATADA deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome do Município 

de São Sepé do Sul, constando os serviços prestados no período, com a 
identificação desse contrato e do número do empenho. 

II – Após a avaliação e aceite dos itens adquiridos, constatado o atendimento 
de todas as cláusulas contratuais por responsável pela fiscalização do contrato que 
dará o aceite na NF, encaminhando-a ao Setor de Almoxarifado para lançamento da 
liquidação da NF, o qual remeterá, imediatamente, à Secretaria Municipal da 
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Fazenda que efetuará o pagamento à CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da Nota Fiscal, após análise da documentação pelo Setor de 
Contabilidade. 

4.6. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo 
de pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer 
acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária. 

4.7. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura 
será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão 
do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 

4.8. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o 
serviço prestado estiver em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento. 

4.9. Nos preços constantes da proposta homologada estão contempladas as 
despesas com o transporte, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais 
encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo 
de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE: 
5.1. Inexiste a hipótese de reajustamento de preços, somente sendo admitida, 

nos limites da Lei nº 8.666/93, a recomposição de preços de que trata o art. 65, 
alínea ´´d´´. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
6.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais 

e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, de acordo com o parágrafo primeiro doa artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1 Cumprir o objeto do presente contrato, executando os serviços em 

conformidade com as especificações constantes deste instrumento, de acordo com o 
cronograma do Anexo I. 

7.2 Assumir responsabilidade integral pela adequada entrega dos serviços, 
bem como quaisquer danos causados a terceiros, vindo a responder administrativa, 
civil e criminalmente por todos os atos praticados durante a execução do objeto. 

7.3 Executar o objeto com profissionais com formação comprovada na área 
de atuação. 

7.4 Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

7.5 Fornece todos os esclarecimentos e as informações técnicas que venham 
a ser solicitadas pelo CONTRATANTE sobre serviços. 

7.6 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, 
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as 
normas ou especificações técnicas, hipótese em que as despesas decorrentes 
ficarão a cargo da CONTRATADA, certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 
fiscalização do CONTRATANTE a eximirá de suas responsabilidades provenientes 
do Contrato. 

7.7 Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no 
desenvolvimento das atividades, objeto desta contratação, sendo vedada sem 
autorização expressa, a divulgação de quaisquer dados relativos à execução do 
objeto do presente instrumento. 
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7.8 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE. 

7.9 Responsabilizar-se pelos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste instrumento, 
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, 
ações de responsabilidade civil e penas, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo 
de demanda. 

7.10 Assumir o compromisso formal de executar todas as tarefas com 
perfeição e acuidade. 

7.11 Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando 
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da 
mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas 
seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e 
previdenciárias lhe asseguram. 

7.12 Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais 
causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, 
ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as 
providências necessárias para o ressarcimento. 

7.13 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

7.14 Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação técnica que ensejaram sua contratação, 
inclusive quanto à qualificação econômico-financeira. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
8.1 Fiscalizar a execução do Contrato, através e um servidor especialmente 

designado, que executará registros de todas as ocorrências e determinará o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda, propor 
aplicações de penalidade e a rescisão do contrato, caso0 a CONTRATADA 
desobedeça a qualquer das cláusulas estabelecidas neste instrumento. 

8.2 Pagar a importância correspondente aos serviços periódicos, no prazo 
contratado. 

8.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham, a ser 
solicitados pela CONTRATADA. 

8.4 Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 
devidamente solicitado através de autorização, devendo estar identificados, nos 
locais em que devam executar as tarefas. 

8.5 Poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação das condições da 
CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a 
qualificação econômico-financeira. 

8.6 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa 
por ela credenciada. 

8.7 Cumprir e exigir o cumprimento do disposto nas cláusulas do contrato 
podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das 
obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos serviços. 

8.8 Conferir, vistoriar e aprovar os serviços prestados. 
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO: 
9.1 O CONTRATANTE efetuará a fiscalização a qualquer instante, solicitando 

à CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu 
andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como 
comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 
possam prejudicar o bom cumprimento da contratação. 

9.1.1 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a 
CONTRATADA da total responsabilidade de executar o fornecimento do objeto 
contratado. 

9.2 A fiscalização direta do cumprimento do presente instrumento ficará a 
cargo do(a) Secretario(a) Municipal da Educação, e/ou servidor por ela a designado. 

9.3 Por ocasião do recebimento provisório dos serviços, a fiscalização 
designada realizará vistoria de avaliação da qualidade dos serviços prestados com 
vistas ao aceite dos serviços ou, se for o caso, a execução de eventuais correções. 

9.4 O recebimento definitivo do objeto desta contratação será efetuado pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, após verificação da 
conformidade e qualidade dos serviços. 

9.5 Caso verifique-se a não conformidade dos serviços prestados, a 
CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo indicado pelo 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: 
10.1 A inexecução total ou parcial do presente instrumento contratual enseja 

sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos 
direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 
e posteriores alterações. 

10.2 A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de 
procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES: 
11.1 ADVERTÊNCIA  
A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes 

hipóteses: 
11.1.2 Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 

licitação, desde que não acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da 
aplicação de multa moratória. 

11.1.3 Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da entidade, independentemente da aplicação de 
multa moratória. 

 
11.2.4. MULTA 
O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa 

por inexecução contratual: 
11.2.5. MULTA MORATÓRIA 
I – A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no 

cumprimento do objeto ou de prazos estipulados no contrato para os compromissos 
assumidos. 

II – A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia 
corrido de atraso na entrega dos serviços a contar da emissão da Ordem de Serviço, 
sobre o valor da NOTA DE EMPENHO. 
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11.2.6. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 
I – A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 

10% (dez por cento) ao mês, pró-rata-dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida 
de correção monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano. 

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo 
por culpa da CONTRATADA implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total do contrato, independentemente da penalidade de suspensão. 

 
11.2.7 SUPENSÃO 
11.2.8 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 

Município de São Sepé do Sul/RS destina-se a punir inadimplente na execução do 
contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes hipóteses 
pelos seguintes períodos: 

11.2.9 Por 6 (seis) meses: 
I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado 

prejuízo à entidade. 
II – Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da 

sanção de advertência. 
11.2.10 Por 1 (um) ano: 
 I – Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante visando 

frustrar seus objetivos ou que inviabiliza a licitação, resultando na necessidade de 
promover novo procedimento licitatório. 

II – Recusar-se a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido. 
11.2.11 Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 
I – Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente; 
II – Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a 

rescisão do contrato; 
III- Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
IV – Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo 

ou em parte, para participar da licitação; 
V – Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e 

contratar com a entidade. 
 
11.2.12 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 

COM A ADIMINTRAÇÃO PÚBLICA 
11.2.13 A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública será proposta, se anteriormente for constatada uma das 
seguintes hipóteses: 

I – Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo da entidade; 
II- Evidências de atuação com interesses escusos; 
III- Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades; 
11.2.14 Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de São 

Sepé/RS, poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com 
toda a Administração Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade 
de suspensão de 2(dois) anos, extinguindo-se após seu término. 

11.2.15 A Declaração de Inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de 
transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, até que seja promovida a reabilitação perante a 
Administração. 
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11.2.16 As penalidades previstas neste Contrato Poderão ser aplicadas, 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1 Para todos os fins de direito, prevalecerão às cláusulas expressamente 

previstas neste contrato sobre as previsões inseridas em Edital ou na Proposta 
CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as 
partes. 

12.2 Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação de normas pertinentes 
às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 

12.3 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do 
contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 
13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Sepé – RS, como o 

competente para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste instrumento 
ou da Proposta da CONTRATADA.  

 
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem as partes o 

presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de duas 
testemunhas, que também o assinam, a fim de que produz os efeitos legais. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de junho de 2022. 

 

 

 

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 JOSE PAULO DA ROSA  

SENAC/RS 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: _________________________    __________________________       
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