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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO N.º 0000/2009 

 
TERMO DE CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FORMANDO PESSOAS 
APTAS A UTILIZAR ÓLEO DE COZINHA RECICLADO NA 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE 
PESSOAL, INCLUINDO NA FORMAÇÃO DOS 
PARTICIPANTES, ÉTICA E CIDADANIA, 
EMPREENDEDORISMO, HIGIENE DA CASA, HIGIENE 
PESSOAL E A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM. QUE 
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO 
DE SANTA CATARINA E A EMPRESA VENCEDORA. 
 
 

Aos NONONO dias do mês de ONONONO do ano de 2009 (dois mil e nove), O  
MUNICÍPIO DE  CANOINHAS,  ESTADO  DE SANTA  CATARINA,  Pessoa  Jurídica  de Direito 
Público, inscrita no CNPJ Sob n.º  83.l02.384/0001-80, com  sede à Rua Felipe Schmidt, n.º 10 - 
Centro, nesta  cidade  de Canoinhas-SC,  neste  ato  representada  por  seu  Prefeito,  LEOBERTO 
WEINERT,  brasileiro, casado, administrador de empresas,  residente  e domiciliado,  nesta cidade de 
Canoinhas - SC, no final  assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado  a Empresa VENCEDORA,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 
00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu  Sócio-Gerente, Sr. NONONO NONONONO 
NONONO, portador do RG n.º  00000000000-00 e CIC n.º 0000000000, residente e domiciliado à rua 
qualquer, 000 – centro, na cidade de Canananan-UF, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADA, pactuam o presente contrato. 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Este contrato tem por Objeto, Contratação de empresa 
especializada para REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 
FORMANDO PESSOAS APTAS A UTILIZAR ÓLEO DE COZINHA RECICLADO NA 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, INCLUINDO NA 
FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ÉTICA E CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, 
HIGIENE DA CASA, HIGIENE PESSOAL E A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM. 

Parágrafo Único - Os serviços serão realizados em conformidade com o Processo  
Licitatório  n.º 05/2009, modalidade Tomada de Preços n.º  02/2009 que, com seus anexos, integra este 
termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO -  O  Objeto  deste Contrato será 
executado em regime de Empreitada Global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – Dá-se a este 
contrato o valor global de R$________________, referente a totalidade dos serviços previstos na 
cláusula primeira e anexo I, que será pago conforme o parágrafo primeiro desta cláusula. 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em 04 parcelas iguais, sendo: 
I - 1ª. até o 5.º dia útil do mês de outubro/2009; 
II - 2ª. até o 5.º dia útil do mês de novembro/2009; 
III - 3ª. até o 5.º dia útil do mês de dezembro/2009; 
IV - 4ª. até o último dia útil do mês de dezembro/2009, desde que o curso esteja 

totalmente concluído; 
Parágrafo Segundo – O valor da proposta vencedora, permanecerá irreajustável. 
Parágrafo Terceiro - Pelos pagamentos devidos em Razão da execução dos serviços, 

responderão os recursos CRAS superávit. 
Parágrafo Quarto - No ato do pagamento, será retido, para fins de recolhimento de INSS, 

um percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da nota fiscal 
Parágrafo Quinto - Os documentos necessários ao processo de faturamento/pagamento no 

âmbito do Município de Canoinhas são:  
I) Nota Fiscal (NF). 
II) Comprovante de Regularidade Fiscal. 
Parágrafo Sexto - O prazo de apresentação da documentação para pagamento deverá ser 

até o último dia útil do mês anterior ao do pagamento e para o pagamento da última parcela a 
documentação referida no início deste item, deverá ser apresentada até o dia 20 de dezembro. 

Parágrafo Sétimo - É expressamente vedada a cobrança em qualquer hipótese de qualquer 
sobretaxa quando do pagamento dos serviços prestados pela contratada. 

Parágrafo Oitavo – Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento 
vigente, 18.01.2.041.3.3.90.39.48.00.00.00, cód. Reduzido 41. 

Parágrafo Nono - Os pagamentos serão efetuados diretamente na Tesouraria da 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE OBSERVAÇÃO E 

DE RECEBIMENTOS  
Parágrafo Primeiro - A vencedora será contratada para prestação dos serviços objeto 

desta licitação até 31/12/2009. 
Parágrafo Segundo - O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2009. 
Parágrafo Terceiro – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, se o serviço objeto 

deste contrato, for executado em desacordo com o contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS - Pelos 
pagamentos devidos em Razão da execução dos serviços, responderão os recursos CRAS superávit. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

Parágrafo Primeiro - Caberá a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e da Família, exercer ampla, irrestrita e permanente  
fiscalização  de  todas  as  fases  da execução do Serviço e do Comportamento do Pessoal da 
CONTRATADA, sem prejuízo  da  obrigação  desta de  fiscalizar  seus  responsáveis Técnicos, 
empregados, prepostos ou subordinados. 
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I - A CONTRATADA, aceitará integralmente, todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.   

II - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada 
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto 
contratado e as suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas. 

Parágrafo Segundo - O Serviço integrante do objeto deste contrato será  fiscalizada e 
recebida  de  acordo  com  o disposto  nos artigos 67,68,69, 73, incisos 2º e 3º, e 76  da  Lei 8.666/93.  

Parágrafo Terceiro - Todo Pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os 
encargos sobre a mão-de-obra, necessários para a realização dos Serviços constantes da cláusula 
primeira deste contrato, correrão por conta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto - Todo o pessoal contratado para a execução do serviço, objeto deste 
contrato, deverá ser registrado em carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA será responsável pelos danos causados 
diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA, deverá responder aos questionamentos da 
CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados data e hora de entrega da 
notificação. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Parágrafo Primeiro – Providenciar os recursos para a realização do curso, tais como, 

aparelho de televisão, equipamentos de Vídeo e projeção, computador e internet, livros (biblioteca), som e 
outros necessários ao funcionamento do curso. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial, de  qualquer das 
obrigações estabelecidas  sujeitará  a CONTRATADA  às  sanções previstas na Lei n.º  8.666/93,  
garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

Parágrafo Primeiro – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, 
aplicará a CONTRATADA, as sanções previstas no artigo 58 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

Parágrafo Segundo – Em caso de atraso no cumprimento do prazo de entrega do serviço, 
será aplicável à empresa contratada, multa moratória no valor equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta 
e cinco por cento) sobre o valor da serviço, por dia útil excedente do respectivo prazo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente 
contrato, por ato administrativo unilateral,  nas hipóteses  previstas  no  artigo  78, incisos  I  a  XII  da  
Lei 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE - São prerrogativas 
da 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 SEGUNDA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA - O presente  
contrato  não  poderá  ser  objeto  de  cessão   ou  transferência, no todo ou em parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - Em 20  (vinte) dias, 
contados da assinatura deste termo, a  CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo no 
D.O.E. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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. 
 

Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, é lavrado o presente termo em 04 
(quatro) cópias de igual teor, que, depois de  lido e achado conforme, é assinado pelas partes  
Contratantes e pelas testemunhas que a tudo assistiram. 

 
                LEOBERTOWEINERT                                        DEPARTAMENTO JURÍDICO 
                             Prefeito                              Rodrigo Cruz dos Santos 
                        Contratante 
                                                                      VENCEDORA 

Nononono  
Sócio-Gerente 

Contratada 
Testemunhas:       ___________________________      _________________________                  

  


