
CONTRATO Nº. 5/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9/2021

O SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNIICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO,
estabelecido na Rua Carlos Savi, 365, Centro, Timbé do Sul, SC, inscrito no CNPJ sob n.º
83.820.076/0001/90,  neste  ato  representado  pelo  seu  Diretor,  Sr.  Amarildo  Scursel
Alexandre,  inscrito  no  CPF  sob  n.º  CPF  n.  501.858.109-34,  a  seguir  denominado
CONTRATANTE,  e  a  empresa  S.B.  ROSSO,  estabelecida  na  Rua Angelo  Rovaris,  38,
Centro, Timbé do Sul, SC, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.787.201/0001-77, representada
neste ato por sua sócia, Sra. Susana Burigo Rosso, inscrita no CPF sob n.º 676.842.309-
20,a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, por dispensa
de licitação, com fundamento no art. 24, inc. II, da Lei n.º 8.666/93, e de acordo com as
cláusulas e condições a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente  contrato  vincula-se  ao  Processo  Administrativo  n.º  9/2021  e  à  proposta  da
Contratada, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às disposições da Lei n.º
8.666/93 e subsidiariamente ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
O Contrato será executado pelo regime de menor preço.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente  contrato  tem por  objeto  a  PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA,
CONSULTORIA,  ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA NA
TOMADA DE DECISÃO E ELABORAÇÃO DE ATOS DE GESTÃO, NAS ATIVIDADES DE
PLANEJAMENTO,  EXECUÇÃO  E  CONTROLE  FINANCEIRO,  ORÇAMENTÁRIO  E
ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 10.01 – 2.032 – 3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
Pelo objeto deste Contrato o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de
R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor anual de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Este contrato terá vigência de 01 de março de 2021 até 28 de fevereiro de 2022.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado até o 10º dia do mês subsequente, através da tesouraria do
Contratante  ou  mediante  depósito  em  conta  corrente  da  CONTRATADA,  após  a
apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviços e desde que a Contratada esteja em
dia com sua regularidade fiscal.



§ 1º Fica o  CONTRATANTE autorizado a deduzir  do pagamento devido, qualquer  multa
imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei. 
§  2º  O pagamento  poderá ser  sustado  pelo  CONTRATANTE,  quando os  materiais  não
estiverem de acordo com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Cláusula deste
Contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Se o CONTRATANTE não efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Nona deste
Contrato  e  tendo  a  CONTRATADA,  à  época,  adimplido  integralmente  as  obrigações
avençadas,  inclusive  quanto  aos  documentos  que devem acompanhar  a  nota  fiscal,  os
valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até
o dia de sua liquidação mediante correção pelo índice do INPC/IBGE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
As alterações deste contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for
pertinente a este Contrato:
I - modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTRATADA;
II - rescindí-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78
da Lei 8.666/93;
III - fiscalizar-lhe a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato estará a  CONTRATADA sujeito às seguintes
sanções:
I - advertência;
II - multa:
a) de 20% sobre o valor contratual no caso de recusa da assinatura do Contrato, quando
regularmente  convocado,  ou  na  hipótese  de  rescisão  contratual  por  culpa  da
CONTRATADA.
b) de 0,5% sobre o valor inadimplente do Contrato, por dia, no caso de atraso injustificado
por parte CONTRATADA no cumprimento dos prazos de entrega dos bens consumíveis ou
solução de vícios ou imperfeições constatadas no objeto, até o limite de 20%.
c) de até 20% sobre o valor contratual, no caso de descumprimento de qualquer cláusula do
presente Contrato, ressalvado o disposto nas letras a e b desta cláusula. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com A
Prefeitura Municipal de PRAIA GRANDE pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos;
IV - declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA: 
I - manter as condições de habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda
a execução do Contrato;
II - dar fiel execução ao objeto do Contrato, bem como, providenciar às suas expensas e a
contento  do  CONTRATANTE,  todas  as  substituições  e  correções  que  se  fizerem
necessárias;
III  - executar o objeto diretamente, por seus sócios ou profissional habilitada vinculado a
contratada não sendo admissível a subcontratação.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
I - realizar o pagamento na forma estipulada neste Contrato;
II - acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
III - notificar a  CONTRATADA por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a
ocorrer em função da execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS HIPÓTESES DE RECISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA  –  DOS  DIREITOS  DO  CONTRATANTE  EM  CASO  DE
RESCISÃO UNILATERAL
Rescindido  o  Contrato  na  forma  do  art.  79,  I,  da  Lei  8666/93,  é  facultado  ao
CONTRATANTE: 
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração;
II - ocupação  e  utilização  do  local,  instalações,  equipamentos,  material  e  pessoal
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V
do art. 58 da Lei nº 8.666/93;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de TURVO/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais, pertinentes à execução presente
Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias
de igual teor e forma.

Timbé do Sul- SC, 01 de março de 2021.

AMARILDO SCURSEL ALEXANDRE
DIRETOR
CONTRATANTE

SUSANA BURIGO ROSSO
S.B. ROSSO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: JUCIANA CARLESSI BURIN                            Nome: EDNA DAL PONT
CPF:  669.450.709-72                                                   CPF: 042.408.829-07


