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CONTRATO N° 009/2016 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.238.961/0001-
27, sita à Avenida Tancredo Neves n° 799, Centro, Itaúba - MT, neste ato representada 
pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. RAIMUNDO ZANON, brasileiro, casado, pecuarista, 
residente e domiciliado na Avenida Brasil, n° 42-A, nesta cidade de Itaúba - MT, 
portador do RG n° 286.369 SSP/SC e CPF n° 296.605.569-34, doravante denominada 
CONTRATANTE e de outro lado, a empresa ELENICE SIMONE KURTZ, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 18.702.086/0001-60, com sede na Rua Salete Leonice Astrissi, Cidade 
Alta, na cidade de Itaúba - MT, representada neste ato por seu titular Sra. Elenice 
Simoni Kurtz, portador do CPF n.º 016.702.086-60 residente e domiciliado na cidade de 
Itaúba– MT, doravante denominada CONTRATADA, conforme cláusulas e condições 
seguintes: 
 
Cláusula Primeira: Do Objeto. 
 
O presente contrato tem como objeto contratação de empresa para prestação de 
serviços na preparação e realização do curso de pintura em tecido e enxoval para bebê. 
 
Cláusula Segunda: Da Prestação do Serviço. 
 
Os serviços prestados pela contratada serão realizados na sede do CRAS do Município 
no período de 28 de março de 2016 a 30 de junho de 2016, com carga horária total de 
80 horas, tendo 2 (dois) encontros semanais de 4 (quatro) horas. 
O curso consiste no aprendizado de decoração de caixas de MDF. 
 
Subcláusula Única:O CONTRATANTE acompanhará e avaliará periodicamente a 
qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA. 
 
Cláusula Terceira: Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada. 

Das Obrigações: 
 
a) A CONTRATADA obriga-se a cumprir com o pactuado neste contrato de prestação 

de serviços, atendendo principalmente com o consignado na cláusula Primeira; 
b) Apresentar relatório mensal detalhado da execução dos serviços, objeto deste 

termo. 
c) Estar disponível sempre que o CONTRATANTE requerer quaisquer informações 

com relação ao objeto do presente instrumento, mesmo que isso importe em 
deslocar-se até a sede da Prefeitura Municipal. 

 
Das Responsabilidades: 
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Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências de 
desempenhar seus serviços com zelo e profissionalismo dentro daquilo que abranger o 
objeto do presente instrumento; 
 
Cláusula Quarta: Do Valor e da Forma de Pagamento. 
 
O valor global do presente instrumento é de R$ 2.000,00 (dois mil reais); a ser pago até 
o dia 15 do mês subseqüente ao vencimento ou no final da prestação de serviço. 
 
Subcláusula Única: Do Reajuste 
 
Fica desde já pactuado que não haverá reajuste durante a vigência deste contrato.  

 
Cláusula Quinta: Dos Deveres e Obrigações do Contratante. 
 
I. São deveres e obrigações do CONTRATANTE cumprir com o pactuado na 

cláusula Quarta, bem como, fornecer condições a CONTRATADA de cumprir 
eficientemente com o presente contrato. 

 
II. Determinar aos Setores da Prefeitura que prestem o máximo de colaboração a 

CONTRATADA, quando da execução de suas tarefas na sede da Prefeitura 
Municipal, quer seja no tocante ao fornecimento de informações ou no 
cumprimento de instruções e determinações da CONTRATADA e bem como 
permitir o livre trânsito em todas as suas dependências. 

 
Cláusula Sexta: Do Prazo. 
 
O presente contrato terá vigência no período compreendido entre 22 de março de 2016 
a 31 de junho de 2016. 
 
Cláusula Sétima: Da Dotação Orçamentária. 
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

 
08 – Secret. Municipal de Ação Social e Cidadania 
001 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08 – Assistência Social 
244 – Assistência Comunitária 
0033 – Proteção Social Básica 
1.042 – Manutenção Programas, Projetos e Convênios da Ação Social 
339039.00.00 –red. 423 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Cláusula Oitava: Da Fonte dos Recursos 
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Os recursos necessários para o pagamento do presente termo são oriundos do tesouro 
Municipal. 
 
Cláusula Nona: Das Disposições Legais. 
 
O presente instrumento reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93 e alterações. 
 
Cláusula Décima: Da Rescisão. 
 
A rescisão do presente contrato poderá ser de acordo com o estabelecido nos artigos 
78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, todavia deverá o interessado na rescisão 
comunicar a outra parte, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
Cláusula Décima Primeira: Das Disposições finais. 
 
I. A Contratada está ciente de que incidirá sobre o valor do presente termo as taxas 

e impostos inerentes à prestação dos serviços, ficando sob a sua 
responsabilidade a faculdade de contribuição previdenciária e bem como de que 
não fará jus a nenhuma indenização seja a qualquer título ao termo final deste 
instrumento. 

II. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições que se fizerem 
necessárias a prestação dos serviços, as supressões ou acréscimos de até 25% 
(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, na forma da lei. 

III. Caso se façam necessárias alterações ao presente instrumento, as mesmas 
serão objeto de estudo entre as partes, e somente serão efetivadas de mútuo 
acordo entre ambos mediante termo aditivo. 

 
Cláusula Décima Segunda: Das Penalidades e Multas Contratuais. 
 
Fica atribuída ao contrato em caso de não cumprimento com suas obrigações 
assumidas ou preceitos legais através do presente instrumento as seguintes 
penalidades. 
I. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor do Contrato não 

realizado, quando deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido as obrigações 
assumidas. 

II. Suspensão de direito de celebrar contrato com o Governo deste Município e seus 
órgãos centralizados pelo período mínimo de 06 (seis) meses. 

 
 
Cláusula Décima Terceira: Do Foro. 

 

Fica eleito o foro da comarca de Itaúba - MT para dirimir dúvidas que porventura 
ocorram, independentemente de outro mais privilegiado. 
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E, por estarem as partes em comum acordo com todas as cláusulas e condições aqui 
expostas, assinam o presente instrumento em três vias de igual forma e teor de onde 
serão extraídas as cópias necessárias, na presença de duas testemunhas que a todo o 
ato assistiram. 
 
Cláusula Décima Quarta: Da Fiscalização. 
 
O contrato será fiscalizado pelo servidor Aparecido Koiti Kimura, Fiscal de Contratos 
Portaria 001/2016. 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas. 
 
ITAÚBA/MT: 23 de março de  2016 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA 
RAIMUNDO ZANON 
Prefeito Municipal 

ELENICE SIMONE KURTZ 
 CONTRATADA  

 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 
 

Nome:Claudia Simara M. de Oliveira 
CPF: 023.160.941-80 

Nome:Aparecido Koiti Kimura 
CPF: 203.509.701-06 

 


