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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO 
ESPECIALIZADOS NO CURSO DE BOAS PRÁTICAS PARA A  

MANUPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
 

   
Contratante: Município de Estação – RS, inscrito no CNPJ sob nº 92.406.248/0001-75, estabelecido 
na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Humildes de 
Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG nº 1038655104 SJS/IIRS, e CPF nº 
056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua Vicente Devens, nº 265, nesta cidade. 
 
Contratado: Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAC – RS, inscrito no CNPJ sob nº 
03.422.707/0001-84. Estabelecido na Av. Alberto Bins, 665, 8º andar, Porto Alegre – RS, neste ato 
por seu Diretor Regional, firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
  
Objeto: Prestação de serviços técnico especializados, na área da gastronomia, no Curso de Boas 
Práticas Para a Manipulação de Alimentos, para Servidores das Escolas Municipais de Educação, em 
uma turma, com uma carga horária de 16 horas.  
  
Cláusula Primeira: O presente contrato regula-se por suas cláusulas e preceitos de direito público, 
aplicando-lhes, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado. 
  
Cláusula Segunda: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2019, contados de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado. 
 
Parágrafo único: Os serviços serão prestados de acordo com o cronograma definido pela 
Secretaria Municipal de Educação, que integra o presente, podendo, mediante ajuste entre as 
partes, sofrer modificações no decorrer do ano letivo. 
 
Cláusula Terceira: A contratada deverá prestar os serviços objeto deste contrato através de 
profissional(is) devidamente habilitados e com experiência na área, tantos profissionais quantos se 
fizerem necessários para o atendimento do objeto.  
   
Cláusula Quarta: Pela prestação dos serviços constantes do objeto deste contrato o Município 
pagará à contatada, o valor total de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos Reais), em parcelas mensais, 
até o dia 10 do mês subsequente, proporcional a quantidade de horas executadas, mediante nota 
fiscal. 
 
Cláusula Sexta: Os contratantes poderão rescindir o presente contrato nos seguintes casos: 
   a) amigavelmente por acordo entre as partes; 
   b) requerimento de concordata ou falência da contratada; 
  c) transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das 
partes; 
  d) o Município poderá, também, rescindir o presente contrato nas hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 e pelas formas do art. 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994. 
  e) a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito, 
com antecedência de 30 (trinta) dias, período em que serão inteiramente válidas todas as cláusulas 
deste instrumento. 
 
Cláusula Sétima: O Município disponibilizará os materiais, equipamentos e toda a estrutura física 
necessária a boa execução dos serviços do objeto contratado. 
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Cláusula Oitava: A contratada é responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos e empregados que forem 
designados para a execução do objeto contratado. 
 
Parágrafo único: As despesas com deslocamento e estadia dos prepostos junto a sede do 
Município serão de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada.  
 
Cláusula Nona: As despesas do Município decorrente do presente contrato correrão por conta de 
dotações orçamentárias consignadas na lei de meios. 
 
Cláusula Décima: Regula-se também este contrato pelo disposto na Lei nº 8666/93 e suas 
alterações legais. 
   
Cláusula Décima Primeira: A contratada deverá disponibilizar ao município contratante 
profissional legalmente habilitado para prestação dos serviços contratados. 
 
Cláusula Décima Segunda: Os profissionais a serem designados para a execução dos serviços 
contratados deverão observar rigorosamente as orientações expedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
  
Cláusula Décima Terceira: Constituem direitos do contratante receber o objeto deste contrato nas 
condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 
 
Cláusula Décima Quarta: A Secretaria Municipal de Educação efetuará a fiscalização da prestação 
dos serviços objeto deste contrato. 
 
Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro da comarca de Getúlio Vargas/RS, para dirimir 
quaisquer dúvidas que do presente possam surgir. 
 
  E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em duas vias de igual 
teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as partes contratantes 
para que surta seus efeitos. 
 

Estação, 12 de julho de 2019. 
 
 
 
 

 
Prefeito Municipal 

Contratante 

 
Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAC – 

RS 
Contratada 

 
 

Testemunhas: 
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