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CONTRATO Nº  104/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E JOSÉ LEANDRO BRAGA PINTO 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, doravante 
denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) JOSÉ LEANDRO BRAGA PINTO , residente à Rua Joana Anibelli 
Romano, nº 239 – Bairro Rebourgeon, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 045.855.566-56, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO a serem remunerados com base no Anexo 
I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO. 24 h/mês R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
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§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito ou 
de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes 
do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 
b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada 
má fé; 
f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 
g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 
 
§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as disposições 
complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

JOSÉ LEANDRO BRAGA PINTO 
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  105/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E BRENDON GABRIEL DA SILVA 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, doravante 
denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) BRENDON GABRIEL DA SILVA, residente à  Av. Sebastião Pereira 
Machado, nº 27 – Bairro Centro, na cidade de Piranguinho, inscrito no CPF 110.430.356-64, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO a serem remunerados com base no Anexo I 
deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO. 24 h/mês R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela CONTRATADA 
da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão por 
conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
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§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito ou 
de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes do 
início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada má 
fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 
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§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as disposições 
complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

BRENDON GABRIEL DA SILVA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 



 

– Pag. 1 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1734 • Fax: (35) 3692-1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 
 

 

 
 

CONTRATO Nº  106/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E MARIA DE LOURDES 
SALGADO FARIA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra.) MARIA DE LOURDES SALGADO FARIA, residente à 
Praça Presidente Getúlio Vargas nº 62,  aptº 107 – Bairro Centro, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 
738.488.756-91, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto 
da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO. 24 h/mês R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através 
do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem caberá o 
presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários 
para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 
24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

MARIA DE LOURDES SALGADO FARIA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  107/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ADRIANA COSTA SILVA NOS 
TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, doravante 
denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra.) ADRIANA COSTA SILVA residente à Rua Evangelina Dias de Oliveira, 
nº 400 – Bairro Boa Vista, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 117.345.376-80, doravante denominada CONTRATADA, 
tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO a serem remunerados com base no Anexo I 
deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTES CÊNICAS - TEATRO. 24 h/mês R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela CONTRATADA 
da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão por 
conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 
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§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito ou 
de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes do 
início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada má 
fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 
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g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as disposições 
complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ADRIANA COSTA SILVA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 108/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  FABIANA MOUTINHO 
DOS SANTOS NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra) FABIANA MOUTINHO DOS SANTOS residente à  
Rua Maria Celestina Pereira dos Santos, nº 444 – Bairro Rebourgeon, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob 
o n.º 039.333.246-29, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de ARTESANATO COM EVA a serem remunerados com 
base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO COM EVA 24 h/mês R$ 65,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

FABIANA MOUTINHO DOS SANTOS  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 109/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  LUCIANA PEREIRA DA 
SILVA GONZAGA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra) LUCIANA PEREIRA DA SILVA GONZAGA residente 
à Rua José Guimarães da Silva, nº 20 – Bairro Santa Rosa, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 
007.547.316-00, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de ARTESANATO COM EVA a serem remunerados com 
base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO COM EVA 24 h/mês  R$ 65,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA GONZAGA 
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 110/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E A MARIA DE LOURDES 
DA SILVA PAZ NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra) MARIA DE LOURDES DA SILVA PAZ, residente à 
Rua Felipe Pizzuto, nº 17 – Bairro Boa Vista, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 396.564.466-15, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de ARTESANATO COM EVA a serem remunerados com 
base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO COM EVA 24 h/mês R$ 65,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

MARIA DE LOURDES DA SILVA PAZ  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 111/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E A MICHELE CRISTINA 
PEREIRA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra) MICHELE CRISTINE PEREIRA residente à Rua 
Heitor Pires, nº 70 – Bairro Estiva, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 037.771.806-88, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  CIDADANIA a serem remunerados com base no Anexo 
I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE CIDADANIA 24 h/mês  R$ 63,33 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

MICHELE CRISTINE PEREIRA  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 112/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E A MARIA CRISTINA MENDES 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, doravante 
denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra) MARIA CRISTINA MENDES residente à Rua Francisco Masseli, nº 42 – 
Bairro Centro, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 147.534.306-00, doravante denominada CONTRATADA, 
tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  CIDADANIA a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE CIDADANIA 24 h/mês  R$ 63,33 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela CONTRATADA 
da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão por 
conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito ou 
de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA,através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes do 
início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada má 
fé; 
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f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as disposições 
complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

 

MARIA CRISTINA MENDES 
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 113/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E A CELINA APARECIDA 
RIBEIRO NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, doravante 
denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra) CELINA APARECIDA RIBEIRO situada à Rua Joaquim Dias, nº 310, 
Apto nº 100 – Bairro São Vicente, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 495.520.076-15, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste 
Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  CIDADANIA a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE CIDADANIA 24 h/mês R$ 63,33 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena 
de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes 
do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada 
má fé; 
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f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

 

CELINA APARECIDA RIBEIRO  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 114/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E SILMAR FRANCO DE 
OLIVEIRA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, doravante 
denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sr) SILMAR FRANCO DE OLIVEIRA residente à Rua João Pinto de Souza, 
nº 220, – Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 040.456.036-97, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste 
Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  CIDADANIA a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE CIDADANIA 24 h/mês  R$ 63,33 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena 
de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes 
do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada 
má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

SILMAR FRANCO DE OLIVEIRA 
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  115/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E VANESSA CRISTINA FERREIRA 
DA SILVA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra.) VANESSA CRISTINA FERREIRA DA SILVA residente à Rua 
José Francisco Pereira, nº 150 – Bairro Rebourgeon, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 057.084.186-05, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste 
Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTESANATO - MODALIDADE FELTRAGEM a serem remunerados 
com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO - MODALIDADE FELTRAGEM 24 h/mês  R$ 65,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena 
de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes 
do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada 
má fé; 
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f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

VANESSA CRISTINA FERREIRA DA SILVA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  116/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E RAQUEL SANTANA SILVEIRA 
DE ALMEIDA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra.) RAQUEL SANTANA SILVEIRA DE ALMEIDA residente à 
Rua Evangelina Dias, nº 433 – Bairro Boa Vista, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 076.907.816-83, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste 
Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA MODERNA a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA 
MODERNA 

24 h/ mês  R$ 82,25 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena 
de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes 
do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada 
má fé; 
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f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

RAQUEL SANTANA SILVEIRA DE ALMEIDA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  117/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E MARCÍLIO BASTOS NOS 
TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) MARCÍLIO BASTOS residente à Av. Nossa Senhora de 
Fátima, nº 513 – Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 000.629.698-03, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste 
Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA MODERNA a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA MODERNA 24 h/ mês  R$ 82,25 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA,através do Sr 
André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a quem caberá o presente 
termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para o fiel 
cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena 
de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes 
do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 03 
(Três) dias. 
b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada 
má fé; 
f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 
g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 
§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 
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§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

MARCÍLIO BASTOS  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  118/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E JÉSSICA WERICA 
TAVARES NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra.) JÉSSICA WERICA TAVARES residente à Rua 
Nelson Viana, nº 182 – Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 085.574.256-94, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA MODERNA a 
serem remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA MODERNA 24 h/ mês  R$ 82,25 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

JÉSSICA WERICA TAVARES  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 



 

 
 

 Pag. 1 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 

 

 
 

CONTRATO Nº  119/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E FELIPE EWERTON 
COUTO DOS SANTOS  NOS TERMOS DO EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) FELIPE EWERTON COUTO DOS SANTOS  
residente na  Av. Nossa Senhora de Fátima – Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Itajubá, inscrita no 
CPF 086.627.816-83, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA MODERNA a 
serem remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  
Vl. Unit. 

hora/aula 

AULAS DE DANÇA - MODALIDADE DANÇA CLÁSSICA MODERNA 24 h/ mês  R$ 82,25 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

FELIPE EWERTON COUTO DOS SANTOS   
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 120/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E A MARIA BERNADETE 
DE SOUZA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra) MARIA BERNADETE DE SOUZA  residente na Rua 
Carmo Bonifácio Costa , nº 236, – Bairro Anhumas, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 
977.410.518-49, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  PINTURA DE TECIDO a serem remunerados com base 
no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA DE TECIDO  R$ 75,71 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

MARIA BERNADETE DE SOUZA   
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 121/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  JASON DIMAS DE 
OLIVEIRA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (Sr) JASON DIMAS DE OLIVEIRA residente na Rua 
Esportista Roni Rocha, nº 77, – Bairro Novo horizonte, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 
096.370.196-77, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  PINTURA DE TECIDO a serem remunerados com base 
no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA DE TECIDO 24 h/ mês R$ 75,71 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

JASON DIMAS DE OLIVEIRA  
Representante legal 

VISTO PROJU 



 

 
 

 Pag. 1 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 

 

 
CONTRATO Nº 122/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  AURELIA MARCIA DE 
OLIVEIRA SILVA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) AURELIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA 
residente na Rua Eugênio Salles, nº 99, – Apto 05.Bairro Centro, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 
479.369.596-53, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  PINTURA DE TECIDO a serem remunerados com base 
no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA DE TECIDO 24 h/ mês R$ 75,71 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

AURELIA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 123/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  MARIA DE LOURDES 
DE OLIVEIRA SILVA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA 
residente na Rua Silvestre Antonio Junqueira Ferraz, nº 575, – Bairro Boa Vista, na cidade de Itajubá, inscrita 
no CPF sob o n.º 848.037.116-15, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o 
fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  PINTURA DE TECIDO a serem remunerados com base 
no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA DE TECIDO 24 h/ mês  R$ 75,71 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 



 

   
 

 Pag. 2 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 

 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 124/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  ANA MARIA SILVA DE 
TOLEDO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) ANA MARIA SILVA DE TOLEDO residente na 
Rua Jose Marques Duarte, nº 285, – Bairro Vila Rubens, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 
183.989.526-87, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  PINTURA DE TECIDO a serem remunerados com base 
no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA DE TECIDO 24 h/ mês  R$ 75,71 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

ANA MARIA SILVA DE TOLEDO  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 125/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E LUCAS JOSÉ RIBEIRO 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) LUCAS JOSÉ RIBEIRO residente na  Rua 
Avenida Coronel Carneiro Junior, nº 78 Apto 05– Bairro Centro, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 
090.155.326-30, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

LUCAS JOSÉ RIBEIRO  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 126/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E IRELENE DE OLIVEIRA 
RODRIGUES NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) IRELENE DE OLIVEIRA RODRIGUES residente 
na  Avenida Clemente Teodoro da Silva, nº 1022, – Bairro Vila Isabel, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob 
o n.º 012.653.666-08, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Vl. Unit. hora/aula 

EDUCAÇÃO FÍSICA  R$ 55,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato.CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

IRELENE DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 127/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E LIDIANE MARIA 
GONÇALVES NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) LIDIANE MARIA GONÇALVES residente na  
Rodovia Itajubá Maria da Fé Km 10,  – Bairro Ano Bom, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 
061.324.386-29, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

LIDIANE MARIA GONÇALVES  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 128/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E VALÊNCIA CONTI NOS 
TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) VALÊNCIA CONTI residente na Rua  Luiz 
Teixeira,  nº 28, Apto 101– Bairro Centro, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob o n.º 019.282.318-37, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Vl. Unit. hora/aula 

EDUCAÇÃO FÍSICA  R$ 55,00 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

VALÊNCIA CONTI  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº 129/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ALINE JOICE 
TRINDADE DOS SANTOS NOS TERMOS DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o (a) Sr.(a) ALINE JOICE TRINDADE DOS SANTOS 
residente na  Rua  Alemanha,  nº 266, Apto 101– Bairro Das Nações, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF sob 
o n.º 300.727.768-03, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar os serviços de  EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 
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a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

ALINE JOICE TRINDADE DOS SANTOS  
Representante legal 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  130/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E LUCAS PAIVA BONETTE 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 
       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu órgão 
administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) LUCAS PAIVA BONETTE residente na Rua Coronel 
Machado nº 42 – Bairro Centro, na cidade de Pedralva, inscrita no CPF 068.031.866-60, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no Anexo I 
deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais especificações 
expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, correrão 
por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através do 
Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a quem caberá o 
presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários 
para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula 

não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 
horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte 
em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo superior a 
03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada 
má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias conformidades, 
independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 138/2014, 
Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

LUCAS PAIVA BONETTE 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  131/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ELLEN CRISTINA 
CARVALHO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sra.) ELLEN CRISTINA CARVALHO residente na José 
Joaquim  nº 517 – Bairro Varginha, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 068.431.916-06, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ELLEN CRISTINA CARVALHO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  132/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E MARCIO PEREIRA DE 
ALVARENGA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) MARCIO PEREIRA DE ALVARENGA residente na 
Rua Santa Rita do Sapucaí,  nº 75 – Apto 202. Bairro São Judas Tadeu, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 
085.550.996-17, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 



 

 
 

 Pag. 3 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 

 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

MARCIO PEREIRA DE ALVARENGA 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  133/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E RONALDO AIRES DA 
SILVA JUNIOR NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sra.) RONALDO AIRES DA SILVA JUNIOR residente à  
Rua Vitor Renó,  nº 60 – Bairro Jardim Bernadete, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 002.809.316-03, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

RONALDO AIRES DA SILVA JUNIOR 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  134/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E EVERTON SILVA 
MACHADO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sra.) EVERTON SILVA MACHADO residente à Rua 
Santa Rita do Sapucaí,  nº 245– Bairro Santa Efigênia, na cidade de Piranguinho, inscrita no CPF 058.094.166-
32, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representantante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

EVERTON SILVA MACHADO 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  135/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  FELIPE CONCENTINO 
BATISTA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) FELIPE CONCENTINO BATISTA residente à Rua Da 
Floresta,  nº990A. – Bairro Estiva, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 072.515.096-36, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

FELIPE CONCENTINO BATISTA 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  136/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  HERLANIA CRISTINA 
PEREIRA SOUZA E SILVA NOS TERMOS DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra.) HERLANIA CRISTINA PEREIRA SOUZA E SILVA 
residente à Rua Antonio Podis,  nº 16 – Bairro Medicina, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 067.358.656-18, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

HERLANIA CRISTINA PEREIRA SOUZA E SILVA  
Representante legal 
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VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  137/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  LUIZ EUGENIO DO 
PRADO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) LUIZ EUGENIO DO PRADO residente à  Rua 
Domingues Souza Maia,  nº 178– Bairro Santa Rosa, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 092.358.636-94, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24 h/ mês  R$ 55,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

LUIZ EUGENIO DO PRADO 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  138/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ÉRICA BEZERRA MAIA 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a (Sra.) ÉRICA BEZERRA MAIA residente à Rua Capituva 
nº 39 B – Medicina, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 435.032.842-49, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTESANATO  - MODALIDADE ARTESANATO COM 
RECICLÁVEIS a serem remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta 
apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO  - COM RECICLÁVEIS 24 h/ mês  R$ 64,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ÉRICA BEZERRA MAIA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  139/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E DULCINEIDE DE 
ALENCAR NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra.) DULCINEIDE DE ALENCAR residente a Rua 
Brasópolis nº 490 – Bairro São Judas Tadeu, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 100.023.628-56, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTESANATO  - MODALIDADE ARTESANATO COM 
RECICLÁVEIS a serem remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta 
apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO  - COM RECICLÁVEIS 24 h/ mês  R$ 64,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

DULCINEIDE DE ALENCAR  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  140/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E MÔNICA PRISCILA DA 
SILVA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra.) MÔNICA PRISCILA DA SILVA residente à Rua 
Maria Celestina Pereira dos Santos nº 819 – Bairro Rebourgeon, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 
046.643.496-02, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTESANATO  - MODALIDADE ARTESANATO COM 
RECICLÁVEIS a serem remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta 
apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO  - COM RECICLÁVEIS 24 h/ mês  R$ 64,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,  20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

MÔNICA PRISCILA DA SILVA 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  141/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ANTÔNIO 
ADEJOINDRE DO NASCIMENTO NOS TERMOS DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 
       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) ANTÔNIO ADEJOINDRE DO NASCIMENTO 
residente a Rua  Justino Paulistano de Olivas nº 49 – Bairro Varginha, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 
237.666.706-20, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES MARCIAIS -     MODALIDADE CAPOEIRA a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE CAPOEIRA 24 h/ mês  R$ 73,33 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,   20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ANTÔNIO ADEJOINDRE DO NASCIMENTO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  142/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E LUIZ ANTÔNIO 
MAURICIO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) LUIZ ANTÔNIO MAURICIO residente na Estrada 
Vereador Benedito Macedo nº 1005 – Bairro Pedra Mamona, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 
395.974.666.00, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE CAPOEIRA a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE CAPOEIRA 24 h/ mês  R$ 73,33 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,  20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

LUIZ ANTÔNIO MAURICIO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  143/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E JEAN CHAPMAN 
WASHINGTON SANTIAGO LOURENÇO NOS 
TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) JEAN CHAPMAN WASHINGTON SANTIAGO 
LOURENÇO,residente a Rua Presidente Wenceslau  Bráz nº 28 – Bairro Avenida, na cidade de Itajubá, inscrita 
no CPF 083.817.656-92, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o 
fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO E REPARO) a serem remunerados com 
base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO E REPARO) 24 h/ mês  R$ 79,80 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

JEAN CHAPMAN WASHINGTON SANTIAGO LOURENÇO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  144/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E JOÃO HENRIQUE 
ALVES GUIMARÃES NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) JOÃO HENRIQUE ALVES GUIMARÃES, residente a 
Rua Virgília Rodrigues dos Santos nº 273 – Bairro Estiva, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 013946156-63, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO E REPARO) a serem remunerados com 
base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO E REPARO) 24 h/ mês  R$ 79,80 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

JOÃO HENRIQUE ALVES GUIMARÃES  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  145/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ROSANA PALESTINO  
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra.) ROSANA PALESTINO, residente no Sítio 
Cachoeira Grande s/nº – Usina Luiz Dias, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 353.255.856-49, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTESANATO - MODALIDADE ARTESANATO COM 
CERÂMICA a serem remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta 
apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

ARTESANATO COM CERÂMICA 24 h/ mês  R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 



 

 
 Pag. 2 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 
 

 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,  20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ROSANA PALESTINO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  146/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E FRANCISCO TADEU 
COTRIM SALOMON  NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) FRANCISCO TADEU COTRIM SALOMON  , 
residente a Rua Francisco Pianelli nº 352 – Bairro Morro Chic, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 
154.256.061-68, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - MODALIDADE FLAUTA DOCE a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant.  Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - FLAUTA DOCE 24 h/ mês  R$ 62,50 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,  20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

FRANCISCO TADEU COTRIM SALOMON  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 



 

 
 

 Pag. 1 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 

 

 
CONTRATO Nº  147/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E RONALD CONCEIÇÃO 
DE SÁ NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr.) RONALD CONCEIÇÃO DE SÁ, residente a  Rua 
Mário Braz nº 600 – Bairro BPS, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 303.783.408-08, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - MODALIDADE FLAUTA DOCE a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - FLAUTA DOCE 24 h/ mês  R$ 62,50 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,  20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

RONALD CONCEIÇÃO DE SÁ 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  148/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E JOÃO LUCAS ARANTES 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr) JOÃO LUCAS ARANTES, residente a Rua Jorge 
Braga nº 45 – Bairro Avenida, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 087.754.056-01, doravante denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - MODALIDADE FLAUTA DOCE a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - FLAUTA DOCE 24 h/ mês  R$ 62,50 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

JOÃO LUCAS ARANTES  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  149/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E MATEUS VINÍCIUS 
ARANTES NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr) MATEUS VINÍCIUS ARANTES, residente a Rua 
Jorge Braga nº 45 – Bairro Avenida, na cidade de Itajubá, inscrito no CPF 110.570.756-39, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - MODALIDADE FLAUTA DOCE a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - FLAUTA DOCE 24 h/ mês  R$ 62,50 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

MATEUS VINÍCIUS ARANTES  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  150/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  HELAINE CRISTINA 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) HELAINE CRISTINA residente a Rua Geraldino 
Campista,  nº 870 – Bairro Villa Poddis, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 009.945.686-90, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE INFORMATICA BÁSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE INFORMATICA BÁSICA 24 h/ mês  R$ 75,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

HELAINE CRISTINA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  151/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  RUDOLF KLAUS HESS 
NOS TERMOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) RUDOLF KLAUS HESS residente a Praça 
Getulio Vargas,  nº 1 – Bairro Centro, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 012.580.116-54, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE INFORMATICA BÁSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE INFORMATICA BÁSICA 24 h/ mês  R$ 75,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 



 

 
 Pag. 2 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

RUDOLF KLAUS HESS  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  152/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  JONATAS PONTES DE 
CASTRO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) JONATAS PONTES DE CASTRO residente a 
Avenida Miminda Viana,  nº 27 – Bairro Oriente, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 065.113.276-20, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE INFORMATICA BÁSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE INFORMATICA BÁSICA 24 h/ mês  R$ 75,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

JONATAS PONTES DE CASTRO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  153/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  DANIEL RODRIGO 
PEREIRA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) DANIEL RODRIGO PEREIRA residente a Rua 
Evangelina Dias de Oliveira,  nº 495 – Bairro Boa Vista, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 067.272.236-45, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE INFORMATICA BÁSICA a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE INFORMATICA BÁSICA 24 h/ mês  R$ 75,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

DANIEL RODRIGO PEREIRA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  154/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  ALEXANDRE DOS 
SANTOS SOUZA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA residente a 
Rua João Antunes Siqueira,  nº 334 – Bairro Centro, na cidade de Piranguçu, inscrita no CPF 201.961.378-61, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO  
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE JUDÔ a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE JUDÔ 24 h/ mês  R$ 44,34 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  155/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  RAMON ALMEIDA 
RODRIGUES NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) RAMON ALMEIDA RODRIGUES residente a 
Rua José Dias Coelho,  nº 409 – Bairro Vila Rubens, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 054.925.866-37, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE JUDÔ a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE JUDÔ 24 h/ mês  R$ 44,34 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

RAMON ALMEIDA RODRIGUES  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  156/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  ANA LUISA 
MACHADO FERNANDES NOS TERMOS DO EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) ANA LUISA MACHADO FERNANDES residente 
a Rua Antenor Viana Braga,  nº 64 – Bairro Varginha, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 079.373.586-61, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE MÚSICA – TECLADO a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE MÚSICA - TECLADO 24 h/ mês  R$ 63,33 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ANA LUISA MACHADO FERNANDES  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  157/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  WALKIRIA SILVA 
ARANTES NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) WALKIRIA SILVA ARANTES residente a Rua 
Jorge Braga,  nº 45 – Bairro Avenida, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 738.739.426-15, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE MÚSICA – TECLADO a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE MÚSICA - TECLADO 24 h/ mês  R$ 63,33 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 



 

 
 Pag. 3 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 
 

 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

WALKIRIA SILVA ARANTES  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  158/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  ROSE MARY DO 
AMARAL NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) ROSE MARY DO AMARAL, residente a Rua 
Deputado Euclides Cintra,  nº 206 – Bairro Avenida, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 516.702.756-04, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE MÚSICA – TECLADO a serem remunerados com base no 
Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE MÚSICA - TECLADO 24 h/ mês  R$ 63,33 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ROSE MARY DO AMARAL  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  159/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  ROBERTO LIRA DE 
SOUZA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) ROBERTO LIRA DE SOUZA residente a Rua 
Projetada A,  nº 56 – Bairro Rebourgeon, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 005.809.746-50, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE KARATÊ a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE KARATÊ 24 h/ mês  R$ 46,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr. André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ROBERTO LIRA DE SOUZA  
 Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  160/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  THIAGO GONÇALVES 
DE SOUZA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) THIAGO GONÇALVES DE SOUZA situado a 
Rua Avenida Padre Lourenço da Costa,  nº 2768 – Bairro N. Sra de Fátima, na cidade de Itajubá, inscrita no 
CPF 110.293.866-17, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, 
objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE KARATÊ a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE KARATÊ 24 h/ mês  R$ 46,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr. André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

THIAGO GONÇALVES DE SOUZA 
 Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  161/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  RAFAEL ALVARES 
BRAGANÇA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) RAFAEL  ALVARES BRAGANÇA situado a Rua 
Sebastião Leite,  nº 68 – Bairro Varginha, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 854.486.482-15, doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE KARATÊ a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE KARATÊ  24 h/ mês  R$ 46,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr. André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

RAFAEL ALVARES BRAGANÇA 
 Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  162/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E  LUIZ CARLOS 
TIMÓTEO CORRÊA NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera, Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o(a)  Sr(a.) LUIZ CARLOS TIMÓTEO CORRÊA residente a 
Rua São Lourenço,  nº 72 – Bairro São Judas Tadeu, na cidade de Itajubá, inscrita no CPF 636.446.656-72, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE KARATÊ a serem remunerados com base no Anexo I deste 
edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE KARATÊ  24 h/ mês  R$ 46,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá, 20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

LUIZ CARLOS TIMÓTEO CORRÊA 
 Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  163/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E SILVIO YOSHIKAZU 
KATO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado o  (Sr) SILVIO YOSHIKAZU KATO, residente a Rua 
Cândico Pereira Rennó nº 57 – Bairro Varginha, na cidade de Itajubá, inscrito no CPF 085.027.488-58, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE TAI CHI CHUAN a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTES MARCIAIS - TAI CHI CHUAN  24 h/ mês  R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 
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§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
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e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,  20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

SILVIO YOSHIKAZU KATO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  164/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E MARIA LÚCIA DE 
MORAES KATO NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra) MARIA LÚCIA DE MORAES KATO, residente a 
Rua Cândido Pereira Rennó nº 57 – Bairro Varginha, na cidade de Itajubá, inscrito no CPF 083.770.978-42, 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES MARCIAIS - MODALIDADE TAI CHI CHUAN a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTES MARCIAIS - TAI CHI CHUAN  24 h/ mês  R$ 70,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.00142080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, a 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
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c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93;  

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,   20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

MARIA LÚCIA DE MORAES KATO  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  165/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ANDREZA GONÇALVES 
DE MENDONÇA DE OLIVEIRA NOS TERMOS DO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra) ANDREZA GONÇALVES DE MENDONÇA DE 
OLIVEIRA, residente na Rua  Antônio Frederico Ozanan nº 33 – Bairro Medicina, na cidade de Itajubá, inscrito 
no CPF 012.072.486-30 doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o 
fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTES MARCIAIS  - MODALIDADE YOGA a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTES MARCIAIS  - YOGA  24 h/ mês  R$ 33,33 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,    20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ANDREZA GONÇALVES DE MENDONÇA DE OLIVEIRA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  166/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ELAINE CRISTINE SILVA 
LEITE NOS TERMOS DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra) ELAINE CRISTINE SILVA LEITE , residente na Rua 
Prefeito Tigre Maia nº 22, aptº 102 – Bairro Centro, na cidade de Itajubá, inscrito no CPF 495.798.516-20 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE PINTURA - MODALIDADE PINTURA EM TELA a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA - MODALIDADE PINTURA EM TELA  24 h/ mês  R$ 85,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem 
caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 

d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,    20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ELAINE CRISTINE SILVA LEITE 
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  167/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ROSEMARY DE MELLO 
MIRANDA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 

       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra) ROSEMARY DE MELLO MIRANDA, residente na 
Rua José Joaquim nº 234 – Bairro Varginha, na cidade de Itajubá, inscrito no CPF 020.554.368-56 doravante 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira 
deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE ARTESANATO - MODALIDADE CROCHÊ a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE ARTESANATO - CROCHÊ  24 h/ mês  R$ 65,00 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na 
reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social  a 
quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se 
fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima 
de 24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item 
II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 

b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
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d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 

f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,      20 de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ROSEMARY DE MELLO MIRANDA  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  168/2014 
 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E ALICE ANTÔNIA CLARET 
DOS SANTOS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 
       Aos 20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de seu 
órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - MG, CNPJ nº 
18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. Prefeito Municipal, 
doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra) ALICE ANTÔNIA CLARET DOS SANTOS, residente a 
Rua Murilo Teixeira nº 30 – Bairro Santo Antônio, na cidade de Itajubá, inscrito no CPF 505.457.446-87 
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e contratado o fornecimento, objeto da Cláusula 
Primeira deste Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE PINTURA - MODALIDADE PINTURA EM MADEIRA a serem 
remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA EM MADEIRA  24 h/ mês  R$ 76,67 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor unitário 
constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto na reserva nº 
02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 

§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão pela 
CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 

§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da Previdência 
Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 



 

Pag. 2 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 

 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo período 
permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, através 
do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social a quem caberá o 
presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem 
necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES  

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora 

aula não trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da 
contratação sob pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa 
prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as 
ausências imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 
24 horas antes do início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, 
morte em família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob 
pena de rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por prazo 
superior a 03 (Três) dias. 
b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia autorização da 
PREFEITURA; 
c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 
f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 
g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 



 

Pag. 3 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 3692-1780 • Fax: (35) 3692-1734/1735 • licita@itajuba.mg.gov.br 

 

 

§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 
§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do processo nº 
138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 
E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.  

Itajubá,      20  de outubro de 2014. 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

ALICE ANTÔNIA CLARET DOS SANTOS  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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CONTRATO Nº  169/2014 

"CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAJUBÁ E SILVANIA DE LOURDES 
GALDINO LUZ DO EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 
004/2014”. 

 
       Aos  20 dias do mês de outubro de 2014 de um lado o Município de Itajubá através de 
seu órgão administrativo Prefeitura Municipal de Itajubá, situada à Av. Dr. Jerson Dias, 500- Itajubá - 
MG, CNPJ nº 18.025.940/0001-09, neste ato representado pelo Rodrigo Imar Martinez Riera , Exmo. 
Prefeito Municipal, doravante denominada PREFEITURA, e de outro lado a  (Sra) SILVANIA DE 
LOURDES GALDINO LUZ, residente a Rua  Orlando Mahallem nº 310 – Bairro Medicina, na cidade de 
Itajubá, inscrito no CPF 039.206.846-05 doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 
contratado o fornecimento, objeto da Cláusula Primeira deste Contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ESCOPO DO FORNECIMENTO 
A contratada compromete-se a prestar AULAS DE PINTURA - MODALIDADE PINTURA EM MADEIRA a 
serem remunerados com base no Anexo I deste edital, abaixo relacionado, conforme proposta 
apresentada: 

Oficina Quant. Vl. Unit. hora/aula 

AULAS DE PINTURA EM MADEIRA  24 h/ mês  R$ 76,67 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 
especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 
Pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA, o valor 
unitário constante da Cláusula Primeira do presente contrato, restritos ao saldo orçamentário previsto 
na reserva nº 02.09.03.08.244.0014.2080.3.3.90.36.00 
 
§ 1º: Os serviços contratados serão pagos por medição, efetuada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social; 
§ 2º: Os pagamentos serão efetuados pelo sistema de empenhos, até 30 (trinta) dias após a emissão 
pela CONTRATADA da nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços efetivamente prestados. 
§ 3º: Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o 
contrato, correrão por conta da CONTRATADA. 
§ 4º: A Contratada deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da 
Previdência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

§ 1º: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado pelo 
período permitido no inciso II, artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações; 

§ 2º: Prorrogado o contrato o mesmo será reajustado com base no IPCA acumulado dos últimos 12 
meses. 

CLÁUSULA QUINTA - ATRASO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O atraso na prestação dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de 
caso fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços prestados será de competência e responsabilidade exclusiva da PREFEITURA, 
através do Sr André Carlos Alves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social 
a quem caberá o presente termo, bem como liberar os pagamentos de faturas e praticar todos os atos 
que se fizerem necessários para o fiel cumprimento do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA OITAVA - MULTAS E PENALIDADES 

As penalidades contratuais serão: advertência verbal ou escrita, multas, rescisão de contrato, 
declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA. 

• Advertência; 
• Pela inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato; 
• Pela inexecução total: multa de 40% do valor total do contrato; 
• Para cada falta injustificada: multa de 5% sobre o valor mensal, além do desconto da hora aula não 

trabalhada. O limite é de 02 faltas injustificadas durante todo o período da contratação sob pena de 
rescisão contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  

• Parágrafo único: Consideram-se faltas injustificadas para os fins previstos neste item, as ausências 
imotivadas e as não comunicadas ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 horas antes do 
início da oficina.  

• As faltas justificadas, que não sejam por motivo de caso fortuito ou força maior (doença, morte em 
família, etc.), serão limitadas a 02 durante todo o período da contratação, sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e incidência na multa prevista no item II.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes 
casos: 

a) quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a prestação dos serviços por 
prazo superior a 03 (Três) dias. 
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b) quando a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços, sem justificação e sem prévia 
autorização da PREFEITURA; 
c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, 
d) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 
e) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 
caracterizada má fé; 
f) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 
g) e nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 
§ 1º: Quando a CONTRATADA motivar a rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes. 

§ 2º: A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem 
como as disposições complementares vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Constituirá parte integrante do presente Contrato; guardadas as necessárias 
conformidades, independente de transcrição ou referência todos os documentos constantes do 
processo nº 138/2014, Credenciamento nº 004/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de 
Itajubá. 

E, para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
contratantes.  

Itajubá, 20  de outubro de 2014. 

 

MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA 

Chefe do Poder Executivo Municipal 
 

 

SILVANIA DE LOURDES GALDINO LUZ  
Representante legal 

 

VISTO PROJU 
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