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CONTRATO Nº 004/2017 PMXV 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

XAVANTINA E A PESSOA FISICA HUMBERTO LUIZ 

DALPIZZOL, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE NOTÓRIO SABER E ESPECIALIDADE NA 

ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA DAR ASSESSORIA, 

TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO 

EDUCACIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE XAVANTINA. 

  

O MUNICÍPIO DE XAVANTINA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ-MF sob o nº 83.009.878/0001-15, com sede administrativa na Rua 

Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Xavantina, SC, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, Senhor ENOIR FAZOLO, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e o prestador de serviços HUMBERTO LUIZ DALPIZZOL, pessoa 

física, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 1.912.010 

e CPF nº 543.680.659-72, residente e domiciliado no Sitio Ayni – Linha Aparecida – 

Interior – Caixa Postal 440, CEP nº 89560-000, e-mail: Humberto@amarp.org.br, 

Município de Videira, Estado de Catarina, doravante denominado simplesmente 

CONTRATADO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente 

termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o que rege a Lei nº 8.666/93, e 

alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de notório 

saber e especialidade na área da Educação para dar assessoria, treinamento, 

aperfeiçoamento e capacitação educacional à Secretaria Municipal de Educação de 

Xavantina-SC, contribuindo na organização das atividades iniciais da gestão 

educacional e organização da rotina e cotidiano escolar, no planejamento das 

atividades e plano de expansão da rede de ensino do município, assim contemplado: 

I. Treinamento e capacitação dos Professores e Profissionais da 

Educação da Secretaria Municipal de Educação de Xavantina-SC. 
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II. Assessoria Técnica e Jurídica na organização dos trabalhos da 

Secretaria Municipal de Educação de Xavantina-SC; 

III. Estudo e leitura atual do Município: Aspectos econômicos, educacional 

e potencialidades locais, como expandir a rede, apropriação dos 

recursos do FUNDEB; 

IV. O cotidiano da gestão (levantamento das necessidades básicas das un. 

Escolares, transporte escolar, alimentação escolar, calendário 

escolar, organização administrativa e pedagógica da rede de ensino); 

V. Estudo e avaliação das formações e capacitação dos profissionais de 

educação e professores;  

VI. Plano de expansão da rede de ensino e equilíbrio financeiro, matrícula-  

Fundeb – espaço físico; 

VII. Sistema municipal de ensino, legislação local, organização dos 

conselhos municipais vinculados à Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

2.1. O Objeto do presente serviços será prestado em (05) cinco encontros 

presencias, junto ao espaço físico da Secretaria Municipal de educação, Cultura e 

Esportes, a cada 15 dias, mediante prévio agendamento, em um período de (03) 

meses. 

  

2.2. Os encontros presenciais terão carga horária de 06 horas diárias, 

totalizando ao final da prestação dos serviços 30 horas. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

3.1. O contrato terá prazo de vigência da data de assinatura até 31 de julho 

de 2017.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E REAJUSTES 
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4.1. Pela prestação do serviço previsto na Cláusula Primeira, a 

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total global de R$ 7.900,00 (sete 

mil e novecentos reais). 

 

4.2. As despesas decorrentes da prestação do serviço, objeto deste 

Contrato, correrão por conta das dotações previstas no orçamento vigente do 

Exercício de 2017. 

 

4.3. Aos preços contratados não serão concedidos reajustes. 

 

4.4. Por força do contido no Decreto Federal n° 7.507/2011, para pagamento 

dos valores devidos, a empresa preferencialmente deverá manter conta corrente no 

Banco do Brasil, ou em caso da conta ser em outro banco, as tarifas bancárias 

decorrentes da transferência serão descontadas dos valores devidos ao fornecedor. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do objeto deste contrato em 

até 30 (trinta) dias após prestação dos serviços, mediante apresentação de nota 

fiscal, por parte do CONTRATADO, devidamente atestada por servidor responsável. 

 

  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos 

trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, quer municipais, estaduais ou 

federais.  

 

6.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos 

do artigo 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, 

empregados do CONTRATATO intentarem reclamações trabalhistas contra a 

CONTRATANTE. 

 

6.1.1.2. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do 
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Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. 

 

6.1.2. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 

profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 

exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

 

6.1.3. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título 

causar à CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da 

execução do objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores. 

 

6.1.4. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas 

seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

 

6.1.5. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto 

capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 

 

6.1.6. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os 

encargos sociais e trabalhistas. 

 

6.1.7. Recolher o ISSQN devido na base territorial da execução dos 

serviços. 

 

6.1.8. Pagamento de despesas com deslocamento, alimentação e 

hospedagem. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e 

posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, 

sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização. 

 

7.2. A rescisão contratual poderá ser: 
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7.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos 

enunciados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 

7.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a 

termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a 

Administração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, sujeita-se 

ao CONTRATADO às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na 

seguinte conformidade: 

 

8.1.1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total 

da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por 

cento). 

 

8.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas 

nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total do serviço não prestado. 

 

8.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém 

moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime ao CONTRATADO 

da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 

acarretar à CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

9.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 

todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
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10.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, 

do presente termo, na forma prevista em Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 

COMPLEMENTARES 

11.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita 

obediência às diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seara - SC, para qualquer 

procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o 

presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo 

assistiram. 

 

Xavantina - SC, em 06 de Fevereiro de 2017. 

 

 

MUNICÍPIO DE XAVANTIVA – 

CONTRATANTE 

Enoir Fazolo – Prefeito 

 

 

 

 

 

HUMBERTO LUIZ DALPIZZOL - 

CONTRATADO 

 

Testemunhas: 

01. ______________________________ 

Nome: Vânia Salete Mirandolli 

CPF: 051.406.269-00 

02. ______________________________ 

Nome: Joselino Luiz Naissinger 

CPF: 047.840.569-39 

 


