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Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõe a Lei Federal n.º

8.666, de 21 de junho de 1993, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE

ESTAÇÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  cadastrado  no  CNPJ  sob  o  n.º

92.406.248/0001-75,  com  sede  administrativa  na  Rua  Fiorelo  Piazzetta,  95,  neste  ato

representado  por  seu  Prefeito  Municipal,  Sr.  Geverson  Zimmermann,  brasileiro,  casado,

portador do RG nº 1035032737 – SSP/RS, e CPF nº 437.562.120- 68, residente e domiciliado

na  Rua  Erna  Stumpf  de  Oliveira,  nº  49,  nesta  cidade  de  ora  em diante  denominado  de

MUNICÍPIO, e de outro lado a empresa, INSTITUTO ALFA E BETO com sede na Rua Lineu

Anterino Mariano, 600, Distrito Industrial, na cidade de Uberlândia/RS, Estado do Rio Grande

do  Sul,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  08.458.084/0001-13,  representada  pelo  seu  Gerente

SAMARA CRISTINA PEDROSO VIEIRA, portadora do RG 23050490 expedida pela SSP/MG,

inscrita no CPF nº 070.502.066-52 denominado CONTRATADO, têm entre si certo e ajustado

as seguintes cláusulas e condições, em conformidade com a Processo de Inexigibilidade –

Nº 006/2021:

1. A Contratada assume a obrigação de ofertar ao Município material didático para Programa

Alfa  e  Beto  de  Pré-Escola  I  e  II  (A  e  B),  programa Alfa  e  Beto  de  Alfabetização  1º  ano.

Programa de Ensino Estruturado para a Rede Municipal de Educação do Município, conforme

itens abaixo descritos:

1,0000 KT PROGRAMA ALFA E BETO DE PRÉ - ESCOLA I R$ 12.423,00

                            PRÉ II - KIT DO COORD. PEDAGÓGICO DA ESCOLA

                            PRÉ II - KIT DO COORD. PEDAGÓGICO DA SECRETARIA

1,0000 KT PROGRAMA ALFA E BETO DE PRÉ - ESCOLA II R$ 15.497,00

                            PRÉ II - KIT DO COORD. PEDAGÓGICO DA ESCOLA

                           PRÉ II - KIT DO COORD. PEDAGÓGICO DA SECRETARIA

1,0000 KT  PROGRAMA ALFA E BETO DE ALFABETIZAÇÃO 1º ANO R$ 16.235,00

                         1º Ano - KIT DO COORD. PEDAGÓGICO DA ESCOLA

 1º  Ano - KIT DO COORD. PEDAGÓGICO DA SECRETARIA

2. Os serviços serão prestados pela Contratada, sob a supervisão da Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Turismo e Desporto.
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3. Pela execução do objeto o  Município  pagará à  Contratada  a importância mensal de  R$

44,150,00 (Quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais), até 10 (dez) dias após o

término da manutenção, com a emissão da respectiva Nota Fiscal.

4.  A  Contratada  assume  exclusivamente,  todos  os  encargos  decorrentes  das  obrigações

trabalhistas, previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades,

quer sejam próprias ou do pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui

ajustados.

5.    O presente Contrato terá vigência até a entrega total do objeto deste contrato.

6. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei n.º

8.666/93,  sendo  que  a  sua  formalização  dar-se-á  na  forma  estabelecida  pelos  preceitos

daquele diploma legal.

7. As partes contratantes declaram-se cientes e conformes com todas as disposições e regras

atinentes às contratações com a Administração Pública, contidas na Lei Federal n.º 8.666, de

21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, ainda que não estejam todas transcritas

neste instrumento.

8. O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas pela Contratada, ensejará a

rescisão com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como previstos em Lei.

9. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia

defesa, aplicar a Contratada as seguintes sanções:

a) advertência, por escrito:

b) multa sobre o valor global da contratação:

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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10.  Advertência:  executar  o  contrato  com irregularidades,  passíveis  de  correção  durante  a

execução e sem prejuízo ao resultado;

11. Multa Diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato: se executar o contrato com

atraso  injustificado,  até  o  limite  de  30  (trinta)  dias,  após  os  quais  será  considerado  como

inexecução contratual.

12. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois)

anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido

do contrato: na inexecução parcial do contrato;

13. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois)

anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato: na inexecução total

do contrato

14. Declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com

a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) até anos e multa de 10% (dez por cento) sobre

o valor atualizado do contrato: se causar prejuízo material resultante diretamente de execução

contratual.

15. As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.

16. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação

qualquer  obrigação  financeira  que for  imposta  ao  fornecedor  em virtude  de  penalidade  ou

inadimplência contratual.

17. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o prazo de 05

(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida

no subitem anterior.
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18.  A  aplicação  de  quaisquer  das  sanções relacionadas neste  instrumento  contratual  será

precedida  de  processo  administrativo,  mediante  o  qual  se  garantirão  a  ampla  defesa  e  o

contraditório.

19. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente o presente, sem que

caiba indenização, casa haja interesse público justificado.

20.  As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

08 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

08.01.12.365.0021.2056.3.3.90.30.00.00.00 - Manutenção da Educação Infantil

Recurso: 31 - FUNDEB

21. As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas

deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Estação, 06 de outubro de 2021.

Município Contratada

Testemunhas:

_______________________________________

________________________________________
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