
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 088/2020 PROCESSO 

Nº 84/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2020. 

 

 
Que fazem entre si, o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, pessoa jurídica de direito público, Estado do 

Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval Seco/RS, inscrito 

no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. LEONIR 

KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e portador da Cédula de 

Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 

05, nesta cidade de Erval Seco RS, doravante denominado CONTRATANTE ou simplesmente 

MUNICÍPIO, e de outro lado a empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

COMERCIAL SENAC AR/RS, inscrita no CNPJ sob nº 03.422.707/0001-84, com endereço na 

Avenida Fernando Ferrari, nº 2001, Bairro Anchieta, na cidade de Porto Alegre/RS, por seu Diretor 

Geral, Sr. José Paulo da Rosa, de ora em diante simplesmente denominada de CONTRATADA, 

conforme Processo nº 84/2020 Inexigibilidade de Licitação nº 16/2020, e tudo mediante as cláusulas 

e condições seguintes:        

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  
O presente contrato tem por objeto a contratação sob a forma de curso de Boas Práticas para Adequação 

ao Protocolo de Prevenção e Enfrentamento COVID-19, de acordo com o decreto 01/2020; com carga 

horária total de 08 horas, na modalidade on-line, conforme Proposta Comercial nº 024/2020 – VERSÃO 

2.0, a qual está juntada no Processo de Inexigibilidade de Licitação supracitado, mas que fica fazendo 

parte integrante deste instrumento como se no mesmo estivesse transcrita e que deverá ser observada 

com rigor. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
O MUNICÍPIO pagará à empresa CONTRATADA o valor total de R$ 2.990,00 (Dois mil novecentos 

e noventa reais), até o dia 10 do mês subsequente através de depósito bancário mediante apresentação 

de NOTA FISCAL. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

Será de total responsabilidade da CONTRATADA, os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários e fiscais decorrentes da execução deste Instrumento Contratual. 

.  

CLÁUSULA QUARTA:  
O MUNICÍPIO não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer 

compromisso, dívida ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA e resultantes da 

prestação de serviços objeto deste Contrato, ficando essas, a seu encargo. 

 

CLÁUSULA QUINTA:  

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

Código 

Despesa 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto/ 

Atividade 

Elemento da 

Despesa 

Recurso 

07 01 2.063 226 339039 Outros Serv. Terc. P. Jurídica 

 

CLÁUSULA SEXTA: 

O presente contrato passa a vigorar na data de sua assinatura até, podendo ser prorrogado a critério da 

Administração e com a anuência da contratada nos termos do Artigo 57, Inciso II da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA:  



 2 

As penalidades de suspensão previstas são inaplicáveis para os contratos oriundos de dispensa de 

licitação, tendo em vista o disposto no artigo 87, III, da Lei 8.666/93, portanto devem ser corrigidas e 

aplicadas de acordo com a proporcionalidade do caso concreto, devendo ser oportunizado a ampla defesa 

e contraditório nos termos do artigo 87, § 3º, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA:  

Ocorrendo-as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d", § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato requerido pela CONTRATADA, desde 

que suficientemente comprovado de forma documental o desequilíbrio contratual. 

A Contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 

65, § 1°, da Lei Federal nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 

 

CLÁUSULA NONA: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Seberi/RS para dirimir eventuais dúvidas com relação ao 

presente contrato. 

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que 

produza os jurídicos e desejados efeitos. 

                                            

   Erval Seco, 06 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

COMERCIAL SENAC AR/RS  

Empresa Contratada 

  

  

 

 

Fiscal do Contrato: EDERSON WINK 

 
  


