
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

CONTRATO PMC 23/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PMC 06/2021 

 
CONTRATAÇÃO DE   PESSOA    JURÍDICA PARA    REALIZAR 

O TRANSPORTE ESCOLAR EM LINHAS DE DIFÍCIL ACESSO E 

DE CARÁTER EXCEPCIONAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 205 DIAS – 

LINHA 2 – E.B.M. ALBERTO WARDENSKI. 

 

No dia 15/03/2021, de um lado o MUNICÍPIO DE CANOINHAS, Estado de Santa Catarina, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade 
de Canoinhas-SC, neste  ato  representada  por  seu  Prefeito , Sr. Gilberto dos Passos, brasileiro, 
solteiro, radialista,  residente  e domiciliado, à Rua Francisco de Paula Pereira, 1605, Bairro Alto das 
Palmeiras, nesta cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 003.649.429-16 e RG n.º 3.114.763 
SSP/SC,  no  final assinado e no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro  lado, a empresa ELIZEU DRANCA EPP pessoa juridica de direito privado , 
inscrita no CNPJ 10.243.124/0001-51, como Sede na Estrada Geral Salto da Agua Verde, Canoinhas SC, 
neste ato representado pelo Sr Elizeu Dranca, inscrito no CPF 751.364.819-00, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADA, resolvem pactuar o presente contrato. 
 
O presente contrato o qual rege-se pelo fundamento legal preconizado pela Lei Federal nº 8.666/93, 

suas alterações posteriores e demais normas jurídicas aplicáveis à espécie, e demais documentos que 

integram o processo, têm entre si como justo e contratado as seguintes cláusulas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - (DO OBJETO)  

O presente instrumento tem por  objeto  CONTRATAÇÃO DE  PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR 

O TRANSPORTE ESCOLAR EM LINHAS DE DIFÍCIL ACESSO E DE CARÁTER EXCEPCIONAL 

PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 205 DIAS. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – (VINCULAÇÃO DO CONTRATO) 

O presente contrato está vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO PMC 06/2021, obrigando-se a 

CONTRATADA em manter durante a vigência do mesmo, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O valor do presente contrato é de R$ 101.782,50 (cento e um mil setecentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Linha 02 – E.B.M. Alberto Wardenski; Transporte de alunos das localidades de 

parte do Salto da Água Verde, Granja Olsen e Campo Primavera. Segue descritivo abaixo: 

Descrição 
Km 
diários 

Dias Total km Valor Unit Total 

Item 1 -  E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Granja Olsen e 
parte do Salto da Água Verde 

40 205 8.200 3,819231 31.317,69 

Item 2 - E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Granja Olsen e 
parte do salto da Água Verde (chegada na Escola até às 12h15min) 

40 205 8.200 3,819231 31.317,69 

Item 3 - E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Granja Olsen e 
parte do salto da Água Verde (Saída da Escola às 16h30min). 

40 205 8.200 3,819231 31.317,69 

Item 4 - E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Parte do salto da 
Água Verde (saída da escola às 17h30min). 

10 205 2.050 3,819231 7.829,42 

Total :  130   28.290   101.782,51 



 

 

Item 1 - 40 km: Saída da E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Granja Olsen e parte do 

Salto da Água Verde, coletando alunos e retornando até a E.B.M. Alberto Wardenski, e nova saída da 

E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Campo do Primavera, coletando alunos e 

retornando até a E.B.M.Alberto Wardenski (chegada na Escola até às 07h15min). 

Item 2 40 km: Saída da E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Granja Olsen e parte do 

salto da Água Verde, entregando e coletando alunos e retornando até a E.B.M.Alberto Wardenski, e 

nova saída da E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Campo do Primavera, entregando e 

coletando alunos e retornando até a E.B.M.Alberto Wardenski (chegada na Escola até às 12h15min) 

Item 3 - 40 km: Saída da E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Granja Olsen e parte do 

salto da Água Verde, entregando alunos e retornando até a E.B.M.Alberto Wardenski, e nova saída da 

E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Campo do Primavera, entregando alunos e 

retornando até a E.B.M.Alberto Wardenski (Saída da Escola às 16h30min). 

Item 4 - 10 km: Saída da E.B.M.Alberto Wardenski, segue até a localidade de Parte do salto da Água 

Verde, entregando alunos e retornando até a E.B.M.Alberto Wardenski (saída da escola às 17h30min). 

 
CLÁUSULA QUARTA – (DA VIGÊNCIA) – 
O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2021, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da 
Administração. 

 
CLAUSULA QUINTA - (DO REGIME DE EXECUÇÃO) 

O Objeto deste Contrato será executado em regime de Empreitada Global. 
 
CLAUSULA SEXTA – (DA FISCALIZAÇÃO) 

1 - Será designado como gestor do Contrato e responsável administrativo pela fiscalização da 
execução dos serviços, objeto deste Edital, o servidor Luis Fernando da Cruz Vieira Magalhães, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, nomeado pela Portaria Nº 445/2021, ao qual compete o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando aos gestores às 
ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda: 
1.1 - atestar, em documento hábil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e após conferência 
prévia do objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificação; 
1.2 - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato; 
1.3 - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o 
estabelecido no instrumento contratual; 
1.4 - comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem 
como os pedidos de prorrogação, se for o caso; 
1.5 - acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à 
execução doobjeto contratado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas 
contratualmente; 
1.6 - informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto 
do contrato ao gestor do contrato; 
1.7 - emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto 
contratado; 
2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa 
vencedora do certame, pelos danos causados a Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração, não elide nem diminui a 
responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 
responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da 
Administração ou do servidor designado para a fiscalização; 
4 – À Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos considerados inadequados.  
5 - Ao preposto da empresa vencedora competirá, entre outras atribuições: 
4.1 - representar os interesses da empresa perante a Administração; 
4.2 - realizar os procedimentos administrativos junto a Administração; 



 

 

4.3 - manter a Administração informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos; 
4.4 - comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os 

esclarecimentos julgados necessários. 

 
CLÁUSULA SETIMA – (DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES)   
Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado, são responsabilidades/obrigações das partes: 

1 - DA CONTRATADA: São Obrigações da proponente vencedora: 
1.1 - Prazos de execução: Os serviços deverão ser prestados de segunda a sexta-feira, de acordo 
com os dias letivos de aula com inicio dia 15/03/2021. 
1.2 - Para o transporte escolar à necessidade de veículo para passageiros com no mínimo 12 lugares. 
1.3 - Cumprir rigorosamente os horários pré-estabelecidos, devendo usar de boas maneiras para com 
os alunos, mantendo um bom relacionamento, ficando a Prefeitura do Município desobrigada de 
qualquer ocorrência entre empregados e danos materiais; 
1.4 - Utilizar tão só e unicamente, veículos construídos especialmente para o transporte de 
passageiros, em condições de conforto. 
1.5 - Não utilizar veículos que tenham sido modificados nas suas dimensões originais, nas partes 
estruturais do chassi ou tenham sofrido alterações da categoria para que se licenciaram, bem como 
transporte de passageiros que não sejam alunos ou professores. 
1.6 - Sempre que houver aumento ou supressão no itinerário, em razão de mutabilidade de alunos, 
requerer por escrito, junto a Secretaria Municipal de Educação, a retificação da linha e a emissão do 
competente aditivo contratual sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente; 
1.7 - Trazer o veículo sempre em ordem e segurança exigida, examinando-o e reparando os defeitos 
antes de cada viagem, sem ônus de qualquer natureza para a Prefeitura; 
1.8 - A CONTRATADA, deverá ter a sua disposição, conforme exigido no edital, no mínimo 01 (um) 
veículo reserva, em perfeito estado de conservação e manutenção, pronto para substituir outro veículo 
que por ventura venha a apresentar problemas que o impossibilitem de realizar o serviço objeto deste. 
1.9 - O trajeto percorrido deverá ser de ida e volta, tendo como comprovante de uso, “carteirinha” 
expedida pela empresa mensalmente a cada aluno transportado. Para cada carro é necessária a 
destinação de um motorista. 
1.10 - O transporte de alunos seguirá de acordo com os dias letivos para 2021, que totalizam neste 
caso, 205 dias, de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria da Municipal de Educação. 
2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
2.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 
2.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, 
nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 
2.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
2.4 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 
2.5 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais. 

 
CLÁUSULA OITAVA – (DO RECEBIMENTO DO OBJETO) 
1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a 
comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando 
esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, 
exceto por danos que sejam deresponsabilidade do CONTRATANTE. 
1.1 - A aceitação do serviço pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por 
parte da CONTRATADA. 
2 - O Termo de Recebimento Definitivo atestará a aceitação dos serviços produzidos bem como a 
implantação e a entrada em produção de toda a Solução parametrizada e customizada pela 
CONTRATADA. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado, com a 
consequente aceitação. 
3 - Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, o(s) serviço (s) será(ão) 
considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade do serviço, 



 

 

nem a ético- profissional pela perfeita execução do Contrato. 

 

 
CLÁUSULA NONA – (DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO)  
1 - O prazo para execução poderá ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e 
sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. 
Em havendo continuidade contratual fica estabelecido que o valor será reajustado pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, sendo que o reajuste deverá ser solicitado pela 
CONTRATADA, mediante requerimento protocolado até trinta dias antes do fim de cada período de 
doze meses. 
2 - O reajuste será formalizado por apostilamento, de acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93. 
3 - Se a solicitação não for protocolada nesse prazo, a vigência do reajuste não poderá retroceder 
além da data do protocolo. 
 
CLÁUSULA DECIMA – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

1 - A Prefeitura convocará o adjudicatário da licitação para assinar o Termo de Contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
convocação, sob pena de decair o seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
item 6 deste ato convocatório. 
2 - A vencedora, para assinatura do contrato, deverá apresentar: 
2.1 - Alvará ou Licença para execução de serviços especiais de transporte coletivo, que deverá ser 
retirado, na Prefeitura de Canoinhas, junto ao DETRACAN. 
2.2 - Declaração contendo o nome do motorista que irá efetuar o transporte dos alunos, acompanhada 
de cópia da CNH do motorista (categoria D) e comprovante do mesmo ter participado de curso de 
direção defensiva. 
3 - A Prefeitura poderá prorrogar o prazo estabelecido no subitem anterior, desde que ocorra motivo 
justificado e a solicitação de prorrogação tenha ocorrido no curso da vigência da convocação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ( DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) - 

1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após à prestação dos serviços e o protocolo da nota no 
Departamento de Notas Fiscais desta prefeitura, acompanhada de relatório contendo a quantidade de 
viagens executadas em cada linha (Anexo I), observado as demais exigências estabelecidas no Edital 
e Minuta de Contrato. 
1.1 - Na emissão da nota fiscal deverá ser informado o número do empenho correspondente. 
2 - A contratada deverá manter atualizada junto a Secretaria Municipal de Educação do Município, 
relação (acompanhada de cópia da carteira profissional) de todos os funcionários envolvidos na 
execução do serviço objeto deste, devendo apresentar juntamente com a nota fiscal (item 1), guias de 
pagamento do FGTS e INSS, bem como também a folha de pagamento dos funcionários acima, 
devidamente pagas. 
3 - No ato do pagamento, serão retidos todos os impostos incidentes sobre a prestação dos serviços, 
objeto desta licitação. 
4 - A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 
(dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa 
orçamentária) atrelada ao seu CNPJ, conforme comprovação apresentada mediante declaração 
emitida e assinada pelo banco. 
5 - Em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das 

despesas de tarifas bancarias das transações que ocorrerem. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ( DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO – AUMENTO E SUPRESSÃO) 
1 - O contrato pode ser alterado(a) nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 
2 - A empresa vencedora obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, que, a critério da 
Administração, se façam necessários, ou a supressão além desse limite, mediante acordo entre as 
partes, conforme disposto nos parágrafos 1° e 2°, inciso II do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 
3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido neste item, exceto as 



 

 

supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ( DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)  
A dotação orçamentária para suportar as despesas com a execução do contrato será: 
1 – Prefeitura Municipal de Canoinhas 
5000 – SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO 
5001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12 – Educação 
361 – Ensino Fundamental 
5 – GESTÃO INOVADORA E QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO 
2.5 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental 
34 – 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 
13600 – Salario Educação - FNDE 

 
CLAUSULA DECIMA QUARTA (DA RESCISÃO CONTRATUAL) 

1 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de 
interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, 
nos seguintes casos: 
1.1 - quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
1.2 - quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou 
consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
1.3 - quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem 
justificativa aceita pelo CONTRATANTE; 
1.4 - quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA 
e desobediência da determinação da fiscalização, e 
1.5 - demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993. 
2 - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das 
demais penalidades legais cabíveis. 
3 - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua  assinatura, a 
CONTRATADA se  obriga, expressamente,     a     entregar     o     percentual      executado      e/ou      
o      objeto      deste     contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer 
natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos: 
3.1 - Certidão  negativa  de  débitos,  expedida  pela   Receita   Federal,   referente   ao   objeto 
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 
projeto/área  de  reforma/área de acréscimo/área nova); 
3.2 - Termo de Recebimento Provisório; 
3.3 - Comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia  elétrica.  As  
despesas referentes  ao consumo  de  água  e energia,  durante  a execução  do  objeto,  são  de 
inteira  responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – (DAS PENALIDADES) 
1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
1.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
1.2 - não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
1.3 - apresentar documentação falsa; 
1.4 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
1.5 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 
1.6 - não mantiver a proposta; 
1.7 - cometer fraude fiscal; 
1.8 - comportar-se de modo inidôneo; 
2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 



 

 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
3.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
3.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
3.3 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até dois anos; 
3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 
4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
5 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
6 - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato 
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
7 - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 
8 - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
9 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 
Civil. 
10 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
11 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - (DAS ALTERAÇÕES)  

O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo 

com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 

8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - (DOS DIREITOS DO CONTRATANTE)  
São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no artigo 58 da Lei no  8.666/93,  que  as  exercerá  
nos  termos  das  normas  referidas  no preâmbulo deste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO)  
Em 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste termo, O CONTRATANTE providenciará a publicação 
do resumo no D.O.M. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA (DAS DESPESAS DO CONTRATO)  

Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA  o   pagamento   de   tributos,   tarifas,   emolumentos   

e   despesas   decorrentes   da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

 
CLAUSULA VIGÉSSIMA – (DA ANALISE)  

A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela 



 

 

Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme determina a legislação em vigor. 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL)   

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n. 8.666/93, e por 

outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público (coletivo), sendo 

que eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão 

solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva 

(art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do 

Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta 

sempre e preponderantemente o interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA ( DO FORO )  

Fica eleito o foro da  Comarca  de  Canoinhas,  Estado de  Santa Catarina para dirimir quaisquer 

dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato, renunciando as partes contratantes a qualquer 

outro que tenham ou venham a ter, por mais especial ou privilegiado que seja. 

 

 

  

MUNICÍPIO DE CANOINHAS                                                        ELIZEU DRANCA EPP                     
Contratante              Contratada 

               Gilberto dos Passos                                                                        Elizeu Dranca 

                         Prefeito                                                                               Repesentante Legal 
 
 
 
 
 
Visto: Winston Beyersdoff Lucchiari 

               Assessoria Juridica 
 
 
 
 

 

Testemunhas: __________________________                      __________________________       

Nome:                                   Nome: 

  CPF:                                  CPF: 
 


