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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE CONSULTORIA E  

ASSESSORIA EDUCACIONAL Nº 050/2015. 

 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na ci-

dade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal em Exercício: Valmir Luiz Menegat, CI nº. 9019337758-SSP/RS, CPF nº. 343.459.730-

15, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Balestrin, no município de Taquaruçu do 

Sul – RS. 

 

B - CONTRATADA: BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 17.011.964/0001-38, com sede na Rua Rui Barbosa, 

1082, Bairro Martin, na cidade de Não Me Toque - RS, neste ato representado pelo seu proprietário 

Sr. Darci Bueno Da Silva, portador do CPF nº 495.935.950-15, portador da cédula de identidade nº 

202960956, expedida pela SSP - RS, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, 1082, na cidade 

de Não Me Toque - RS. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei 

Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores e as disposições e condições 

inseridas neste contrato. 

 

III – CONDIÇÕES:   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 

O presente contrato tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito 

na cláusula segunda, regendo-se pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera-

ções posteriores, legislação pertinente, Direito Público, assim como pelas cláusulas a seguir expres-

sas, definidoras das obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

A CONTRATADA Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos profis-

sionais especializados de consultoria e assessoria na elaboração do plano Municipal de Educação, 

da fase de diagnóstico até a sistematização e redação do texto final. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

O valor do presente contrato será de R$ 4.500,00 ( Quatro mil e quinhentos reais), que será pago da 

seguinte forma: 03 (três) parcelas de R$ 1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais), a serem pagas a 1ª 

em até 30 dias da assinatura do contrato; a 2ª até 60 dias e a terceira ao final do contrato. 

I – A CONTRATADA deverá providenciar, tempestivamente, toda a documentação necessária à 

liquidação da despesa, na forma da legislação em vigor, que será entregue ao CONTRATANTE, 

para o respectivo pagamento, nas condições e prazos ora pactuados, para fins de liquidação. 

II – Durante o período deste contrato não haverá reajuste do preço ora contratado. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das dotações orçamentárias do 

orçamento municipal vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA  – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I - Os serviços ora contratados, deverão ser prestados junto a Administração Municipal, mediante a 

disponibilização dos serviços profissionais pela CONTRATADA, por todos os meios de comunica-

ção, quer prestado nas dependências da mesma, quer mediante comparecimento in loco da sua equi-

pe de trabalho e/ou responsável técnico, em dias a serem previamente definidos e agendado entre as 

partes. 

II – Os serviços de Elaboração do plano Municipal de Educação compreende a realização de pales-

tras juntos as escolas das redes municipal e estadual e comunidade em geral, elaboração de diagnós-

tico até a sistematização e redação final do Plano.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA obriga-se a manter estrutura técnica, capaz e habilitada à prestação dos serviços 

ora contratados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A responsabilidade técnica pela prestação dos serviços, colocados a disposição do CONTRATAN-

TE, caberá a CONTRATADA, na forma da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO  CONTRATUAL PARA A REALIZAÇÃO DOS TRA-

BALHOS 
O prazo para a execução total dos trabalhos objeto do presente contrato será de 04 (quatro) meses a 

contar da assinatura deste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

O preço será fixo, sem qualquer reajuste, pelo período de vigência do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através da 

Senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura, Marta Maria Volpatto Bottezini, CPF nº 

935.750.330-72, como gestora do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

1 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

a) realizar, na forma e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste contrato, o pagamento 

dos valores devidos. 

2 - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

a) reparar, às suas custas, qualquer defeito que se verificar nos serviços executados;   

b) reparar os danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a  exe-

cução dos serviços, bem como realizar sua indenização, sem ônus ao Município ou a terceiros; 

 c) fornecer toda a mão-de-obra necessáriá à execução do objeto deste contrato; 
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 d) admitir e/ou demitir o pessoal necessário, realizar o pagamento de salários e encargos sociais 

correspondentes, inclusive perante a Justiça do Trabalho; 

 e) obter, junto às repartições competentes, todas as licenças necessárias à execução dos serviços; 

 f) custear as despesas de deslocamentos, estadia e alimentação oriundas da execução do objeto des-

te contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em casos de rescisão contratual 

ou alterações que são previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações; 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do CONTRATANTE, mediante acordo escrito e assinatura do competente termo aditivo, 

obedecendo os limites legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 

8.666, de 21 de junho de 1993; 

b) por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a CONTRATADA somente o va-

lor dos serviços efetivamente realizados, não lhe sendo devido qualquer outro a  título de inde-

nização ou outro título, no presente ou futuro, sob qualquer alegação ou fundamento; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único. A rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contra-

tação, até o limite dos prejuízos causados ao Poder Público Municipal, bem como na assunção dos 

serviços pelo CONTRATANTE, na forma que o mesmo determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou os preceitos le-

gais, sofrerá as seguintes  penalidades: 

I - advertência; 

II - multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso 

na execução do objeto contratado, salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - suspensão do direito de licitar pelo período dos próximos 2 (dois)  anos; 

IV - declaração de inidoneidade.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I - O presente contrato não será, de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo tra-

balhista entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, bem como seus prepostos ou terceiros que 

esta venha a contratar em seu nome; 

II - O CONTRATANTE se reserva o direito de reduzir o período de que trata a cláusula sétima des-

te contrato, de acordo com a conveniência administrativa; 

III – Os casos omissos neste contrato serão tratados de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente objeto contratual que não pos-

sam ser resolvidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Frederico 

Westphalen - RS, com expressa  renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado  que se apresente. 

E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente contrato com duas testemunhas, 

em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

 Taquaruçu do Sul - RS, 09 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 VALMIR LUIZ MENEGAT                      BUENO CONS. E ASSESSORIA EDUC. LTDA 

        Prefeito Municipal                                                    Darci Bueno da Silva – Administrador 

                                                                                                     CONTRATADA 

 

 

 

                                                MARTA VOLPATTO BOTEZINI 

                                                   Gestora do Contrato 

 

                                
 

TESTEMUNHAS: 

 

 

A   ______________________________    B _____________________________   
NOME:                                                                     NOME: 

CPF. Nº                                                                     CPF. Nº 


