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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 099/2014 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MU-

NICIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL E O SERVIÇO NA-

CIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, 

VISANDO MINISTRAR CURSOS E OFICINAS, COM 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINIS-

TRATIVO Nº 1.054.364/2011-II. 

 

Os abaixo assinados, de um lado, o MUNICIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, RS, Pessoa 

Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567//0001-27, com sede à Rua 

do Comércio, 1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, representado por seu prefeito municipal, 

Vanderlei Zanatta, RG nº 5049792293, CPF nº 689.842.430-00, neste ato denominado CON-

TRATANTE, e, de outro lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI-

AL – SENAC, Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Avenida 

Alberto Bins, nº 665, Porto Alegre – RS, inscrita no CNPJ nº 03.422.707/0001-84, representado 

neste ato pelo Diretor Regional, senhor José Paulo da Rosa, CPF nº 371.200.340-49, através de 

sua Unidade Educacional Carazinho, CNPJ nº 03.422.707/0060-34, estabelecida na Rua Presidente 

Vargas, nº 20, sala 20, centro, na cidade de Carazinho – RS, aqui denominado CONTRATADO, 

deliberam firmar o presente contrato, com Dispensa de Licitação, em conformidade com o disposto 

no art. 24, XIII da Lei nº 8.666/93, tendo, entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a se-

guir estipuladas.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

I - O CONTRATADO compromete-se a ministrar os seguintes cursos e oficina, em confor-

midade com as Propostas Comerciais nº 01 e 03, de janeiro de 2014, que passam a integrar este 

Contrato como anexo: 

1 – Curso: “Eletricidade Automotiva e Instalação de Som e Alarmes”, para um máximo de 

18 (dezoito) alunos, com duração de 20 (vinte) horas, a ser realizado no período de 8 a 15 de agos-

to de 2014;  

2 – Curso: “Reparador de Eletrodomésticos”, para um máximo de 20 (vinte) alunos, com du-

ração de 40 (quarenta) horas, a ser realizado no período de 22 de agosto a 10 de outubro de 2014;  

3 – Oficina: “Fotografia Digital com PHOTOSHOP”, com duração de 30 (trinta) horas.  

II – Os cursos e a oficina serão ministrados em local previamente designado pelo CONTRA-

TANTE e aprovado pelo CONTRATADO, nos seguintes períodos acima referidos, em conformi-

dade com os programas e cronogramas constantes nas Propostas Comerciais anexas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

1 - O CONTRATADO disponibilizará os profissionais instrutores dos cursos e da oficina, 

bem como todos os materiais, máquinas e equipamentos necessários à boa formação dos alunos; 

2 - O CONTRATANTE disponibilizará as salas e a infraestrutura onde serão ministrados os 

cursos e a oficina.  

 

 

 



 2 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O preço dos serviços ora contratados, já incluídas todas as despesas com locomoção, alimen-

tação, estadias, encargos e obrigações tributárias, sociais, trabalhistas e previdenciárias, impostos e 

taxas incidentes, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais, importa num valor total de R$ 

11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), assim discriminados: 

1 - Curso: “Eletricidade Automotiva e Instalação de Som e Alarmes”: R$ 4.900,00 (quatro 

mil e novecentos reais); 

2 – Curso: “Reparador de Eletrodomésticos”: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais); 

3 - Oficina: “Fotografia Digital com PHOTOSHOP”: Gratuito. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sem reajuste, em uma única parce-

la, em até 5 (cinco) dias após a conclusão de todos os cursos e oficina, mediante a apresentação de 

Documento Fiscal, por parte do CONTRATADO, e atestado de recebimento dos serviços pela Se-

cretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DO PRAZO 

O presente contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, iniciando a contagem a 

partir da data de início do primeiro curso, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, 

desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Os recursos para o custeio da presente contratação são provenientes da seguinte Dotação Or-

çamentária: 

08 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

01 - SMAS FMAS 

08.244.0042.2031 - Programa de Assistência à População de Baixa Renda 

0583-3.3.90.39.00.00.00.00.1207 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

Os contratantes obrigam-se a executar fielmente as cláusulas aqui avençadas, bem como as 

normas constantes da lei federal nº 8.666/1993 com suas alterações, que servirão de complemento 

a este nos casos omissos, respondendo, cada um, pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato atra-

vés da Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Sra. Luciane Stival Vasconcellos, 

CPF nº 993.238.180-20, como gestora do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO CONTRATUAL 

As partes elegem o Foro da comarca de Frederico Westphalen, RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente em quatro vias de igual teor e 

forma, para os mesmos efeitos legais. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 7 de agosto de 2014. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA,                                          JOSÉ PAULO DA ROSA, 

       Prefeito Municipal - Contratante              Contratado. 

 

 

 

LUCIANE STIVAL VASCONCELLOS 

Gestora do Contrato 

 

 

Testemunhas: ________________________           ______________________________ 


