
CONTRATO N° 006/2023 PROCESSO N° 9/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

6/2023. 

 

 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, 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, doravante denominado de 

CONTRATANTE e de outro lado a Empresa REFERÊNCIA CAPACITAÇÕES E 

TREINAMENTOS LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o nº 21.161.554/0001-40 com sede na 

Industrial Miguel Francisco Forte nº 193, Bairro Rocio, Cep nº 84.600-000 na cidade de União 

da Vitória/PR, aqui denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar este instrumento 

contratual mediante as seguintes cláusulas e condições, atendido ao disposto na Lei 

14.133/2021:    

 

Cláusula Primeira:  

 

DO OBJETO:  SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA OS PROGRAMAS 

REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO GESTÃO/EQUIPE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO CONTÍNUA, MONITORAMENTO DOS 

SISTEMAS ONLINE DA REDE SUAS; MONITORAMENTO DOS SISTEMAS AUXÍLIO 

BRASIL, CADÚNICO, E VISITAS TÉCNICAS PARA O PAB. 

 

Cláusula Segunda: Dos Serviços:  

 

Os serviços serão realizados em 12 horas e 12 encontros mensais em local e datas a serem 

definidos. 

 

Cláusula Terceira: Do Pagamento:  

 

A Contratante pagará a contratada o valor mensal de R$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta 

reais), mediante apresentação de relatório trimestral das atividades desempenhadas. 

 

Cláusula Quarta:  

 

A presente contratação não gera vínculo trabalhista e previdenciário para o Contratante.  

 

Cláusula Quinta:  
 

O presente contrato terá vigência por 06 (seis) meses a contar da assinatura, podendo ser 

prorrogado mediante termo aditivo acordado entre as partes de conformidade com o 

estabelecido nas Leis n° 14.133/2021 

 

Cláusula Sexta:  



 

As despesas decorrentes com a execução do presente Contrato correm por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária: 

Órgão 10 – Secretaria Municipal da Assistência Social 

Projeto Atividade 2075-Bloco de Proteção Básica 

424-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. 

Projeto Atividade 2076-IGD-SUAS 

334-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. 

 

Cláusula Sétima - das responsabilidades da contratada 

 

7.1. Executar os serviços conforme especificações e em consonância com a proposta de preços;  

7.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE, inclusive a substituição do objeto, se este for entregue em desacordo com o 

solicitado; 

7.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

7.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA; 

7.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 

fornecimento do objeto. 

7.7 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município 

ou a terceiros, decorrentes da prestação do serviço. 

 

Cláusula Oitava - das penalidades e das sanções administrativas 

 

8.1 Aplicar-se-á os dispositivos da Lei 14133/2021 para as hipóteses dos crimes de licitações 

e contratos administrativos 

 

Cláusula Nona- dos casos de rescisão 

 

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido: 

9.1.1. Por ato unilateral da Administração no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas 

deste Contrato; 

9.1.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

 

Cláusula Decima – das disposições gerais 

 

10.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-

ão pelo contido na Lei Federal nº 14.133/2021; 

 

Cláusula Decima Primeira:  

 



Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente contrato que não possam 

ser dirimidas pela interpretação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Seberi – RS, 

com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

 

E por estarem desta forma ajustados e contratado firmam o presente em 3 (três) vias de igual 

teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  

 

Prefeitura Municipal de Erval Seco RS., 12 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

_________________________                              _______________________________________ 

LEONIR KOCHE                                 REF. CAPAC. E TREINAMENTOS LTDA ME 
      

    

 

 

 

De acordo em data supra 

 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 

 

 
 
 


