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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/PMSR/2018 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO, Estado de Minas Gerais, 
pessoa jurídica de direito público interno, situado à Praça Santana, nº 184 – Centro – 
Santana do Riacho(MG), inscrição estadual isenta, CNPJ n.º 18.715.458/0001-92, 
neste ato representado pelo Exmo.  Prefeito Municipal, Sr. André Ferreira Torres, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 005.336.776-61 e C.I. nº M-7.955.294 - 
SSP/MG, residente e domiciliado à Praça Santo Antônio, nº 55, Centro, Santana do 

Riacho – Minas Gerais, doravante denominado CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA – 069.764.887-74 - MEI, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, Micro Empreendedora Individual sediada à Rua 
Matozinhos, 22 – Bairro Represa – Capim Branco-MG, inscrita no CNPJ sob o nº  
13.254.708/0001-10, aqui representada pela Sra. Beatriz da Silva Pereira, brasileira, 
Pedagoga, inscrita no CPF 069.764.887-74, Cédula de Identidade nº MG-15.726.754, 
SSP/MG, residente e domiciliada à Rua Matozinhos, nº 22, Bairro Represa, Capim 
Branco-MG, CEP: 35.730-000 doravante denominada CONTRATADA, têm entre si 
justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, devidamente autorizado, 
que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas 
sucessivas alterações posteriores, decorrente do Processo Licitatório nº 
002/PMSR/2018, modalidade Dispensa nº 002/PMSR/2018 e pelas condições que 
estipulam a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO: Este Instrumento tem por 
objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER O 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO DOCENTE DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, NO EXERCÍCIO DE 2018, ANO LETIVO,” desenvolvendo 
entre outras as seguintes atividades:  
 

Alimentar os sistemas informatizados junto ao FNDE e demais órgãos ligados à 

educação na busca de recursos destinados à Educação do Município; 

Representar o Município em ações e demais acontecimentos cujo fito seja a 

progressão do Programa. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do 
Instrumento Convocatório do nº. 002/PMSR/2018, Dispensa de Licitação nº 
002/PMSR/2018, bem como a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que 
formam o Processo de Dispensa de Licitação, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pelo fornecimento 
R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), mensais, perfazendo um valor 
global, em 12 (doze) meses, de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) 
deduzidos os impostos, taxas e contribuições legais incidentes.  
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§ 1º: O pagamento será efetuado da seguinte forma: até o 10 (décimo) dia útil do mês 
subseqüente ao mês da prestação dos serviços e após emissão da Nota Fiscal a ser 
entregue no Setor de Compras.   
 
§ 2º: Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao 
fornecimento dos serviços, ainda que a requerimento da interessada. 
 
§ 3º: As despesas relativas a este Instrumento de Contrato correrão por conta do 

orçamento vigente, sob a seguinte Dotação Orçamentária: 
 
08.01.02-12.361.0020.2076-3.3.90.39.00 - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Departamento de Ensino – 
Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação – Outros Serviços 
Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 101 – Ficha 437. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO - O serviço deverá ser prestado de 
forma contínua, mediante requisição prévia da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 
 
§ 1° - Os serviços serão prestados na Sede da Prefeitura Municipal, ou em escritório da 
empresa CONTRATADA, mediante contato via telefone, email com o CONTRATANTE.  

 
§ 2° - Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido na Cláusula Terceira 
retro somente será justificado e não será considerado como inadimplemento 
contratual, se provocado por atos ou fatos imprevisíveis não imputáveis à 
CONTRATADA e devidamente aceitos pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: Caberá ao 
CONTRATANTE, após a conferência da prestação do serviço estabelecido no objeto 
deste Instrumento, efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido na Cláusula 
Segunda do mesmo. 
  
CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A CONTRATADA 
obriga-se a prestar o serviço estabelecido no objeto do presente Instrumento de 
Contrato de acordo com a proposta apresentada no Processo Licitatório nº 
002/PMSR/2018, modalidade Dispensa de Licitação nº 002/PMSR/2018, a qual, 
como todos os documentos da licitação e especificações do CONTRATANTE, passam a 
fazer parte integrante do presente Instrumento de Contrato, independentemente de 
transcrição. 
 
§ 1º: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do presente Instrumento 
de Contrato, em compatibilidades com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório retro 
caracterizado. 
 
§ 2°: A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas inerentes para o 
fornecimento do serviço contratado. 
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CLÁSULA SEXTA – PENALIDADES: Em caso de inadimplência contratual e a falta da 
prestação de serviço do objeto contratado nos prazos fixados, sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo com o abaixo estabelecido: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste Instrumento de Contrato, 
devidamente atualizado conforme disposto em lei; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação junto ao Município de Santana 

do Riacho - MG, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
na forma prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho 
de 1993 e suas sucessivas alterações posteriores; 
 
§ 1º: As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” poderão ser aplicadas juntamente com 
a alínea “b” e alínea “d” pelo Município de Santana do Riacho - MG, facultando a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com 
exceção da declaração de inidoneidade cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias, da 
abertura da vista, conforme o estabelecimento no parágrafo 3º do artigo 87 da Lei 
Federal nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas sucessivas alterações posteriores. 
 
§ 2º - O CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o 
direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO: O presente Instrumento de Contrato poderá ser 
rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas sucessivas alterações posteriores, e 
ainda: 
 

a) Não observar o nível de qualidade proposto para a prestação do serviço 
estabelecido no objeto deste Instrumento; 

b) Por ato unilateral do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS: A troca eventual de 
documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de 
protocolo e/ou email devidamente confirmado. Nenhuma outra forma será 
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
 
CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÃO: A alteração de qualquer das disposições 
estabelecidas neste Instrumento de Contrato somente se reputará válida se tomadas 
expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele 
fazer parte. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Instrumento de Contrato 
rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666, de 21 
de Junho de 1993 e suas sucessivas alterações posteriores, complementadas suas 
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cláusulas pelos preceitos de Direito Público, aplicando supletivamente os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as Disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA: O presente Instrumento de Contrato 
terá vigência até 31 de dezembro de 2018, contados a partir de sua assinatura em 
02 de janeiro do corrente.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão 
resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e suas sucessivas 
alterações posteriores, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais 
de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO JUDICIAL: As partes contratantes elegem 
para solução judicial de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento de 
Contrato, o foro da Comarca de Jaboticatubas, Minas Gerais, renunciando a quaisquer 
outros por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente Instrumento 
de Contrato, computadorizado em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para que 
produza todos os efeitos legais e resultantes de direitos. 

Santana do Riacho, 02 de janeiro de 2018. 
                          
 
André Ferreira Torres                              Beatriz  da Silva Pereira - MEI 
  Prefeito Municipal                            Beatriz da Silva Pereira   
     CONTRATANTE                                          CPF: 069.764.887-74        

                                                CONTRATADA 

 
De acordo:  
 
                 João Paulo Fonseca Duraes 
                      Procurador Geral do Município 

                      OAB-MG – 104.304 
           

     
 

   Marcos Zyllerman Said Lages             Andrea Aparecida Jorge dos Santos 

Secretário Municipal de Adm. e RH    Secretária Munic. de Educação e Cultura  
                  CPF 054.589.966-40    CPF: 038.033.986-22 

 
TESTEMUNHAS:  

 

1) Raquel Cassia de Siqueira         2) Dayse de Lima Bezerra 
      CPF: 050.301.216-50                          CPF: 067.312.136-40     


