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MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC - CENTRAL DE LICITAÇÕES 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

EDITAL DE DISPENSA N.º 31/2022 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Timbó, CNPJ N° 83.102.764/0001-15, localizado na Avenida Getúlio Vargas 
n.º 700, Centro, através da Procuradoria Geral do Município, representada pelo Procurador Geral 
do Município, o Sr. Giscard Ataídes Wolter Bertoldi, lavra o presente processo de dispensa de 
licitação para contratação dos serviços constantes no item 06, OBJETO, de acordo com o art. 24 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do 
fundamento legal expressos no presente. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1 - O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso XIII da Lei 
n.º 8.666/1993, que dispõe: “É dispensável a licitação: [...] na contratação de instituição brasileira 
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou no desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada 
detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos”. 
                                                                
3.  JUSTIFICATIVA  
 
No cumprimento das disposições normativa em especial a Lei Complementar nº 492 de 11 de 
dezembro de 2017 (criou a Unidade de Conciliação da Dívida Ativa do Município e Timbó, onde 
ficou autorizado à Procuradoria Geral do Município a busca por maior efetividade na cobrança 
dos valores executados judicialmente e administrativamente), é que surge como alternativa a 
transação tributária, nos moldes desenvolvidos pela EGEM.  
 

Diante disto, com a premissa de oferecer aos servidores condições para otimizar a eficiência na 
cobrança da dívida ativa municipal buscou-se entidades capacitadas e especializadas em 
atividades de formação e assessoria para prestação deste tipo de atividade, sendo a EGEM a 
entidade que supre as específicas necessidades do Município, constituindo-se de entidade criada 
especificamente para a formação e assessoria na busca da eficiência do serviço público, e 
congrega em seu quadro as coautoras do projeto de transação tributária  vencedor do prêmio 
Innovare 2020.  
 
A pretendida contratação objetiva a qualificação dos servidores que trabalham diretamente com 
a cobrança de dívida ativa, bem como a assessoria técnica e acompanhamento de documentação 
necessária para a implantação da transação tributária.   
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4. DELIBERAÇÃO 
 
Com fundamento na justificativa acima, decido pela contratação por dispensa de licitação, nos 
termos do artigo 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993, ficando a Central de Licitações com a 
incumbência de promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive as publicações e 
expedições dos documentos atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação das 
formalidades legais.      
 
 5. RAZÃO DA ESCOLHA  
 
A Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM entidade civil, sem fins lucrativos, criada 
especificamente para desenvolvimento institucional dos municípios de Santa Catarina, além de 
deter  o know- how para a capacitação dos funcionários, em razão do propiciar o curso e a 
assessoria técnica alusivas ao projeto de transação tributária amplamente reconhecido, 
vencedor do Prêmio Innovare 2020. Os benefícios da implantação da ferramenta são sentidos 
diretamente na conversão de créditos tributários em receita e na redução do volume de Dívida 
Ativa.  
 
As procuradoras municipais Ângela dos Santos Farias e Cleide Regina Furlani Pompermaier, que 
compõem o corpo técnico da escola, desenvolveram a prática no Município de Blumenau/SC, 
fazendo nascer uma ferramenta inédita, que pode ser implantada por todos os municípios que 
buscam eficiência em gestão pública.    
 
Desta forma, o objeto da contratação é de oferta exclusiva da entidade e suas atividades são de 
inquestionável necessidade da administração pública cumprindo dessa forma o princípio da 
eficiência que tanto se busca na atualidade, atendendo perfeitamente às exigências previstas na 
Lei nº. 8.666/93 e demais aplicáveis, caracterizando hipótese de dispensa para contratação nos 
termos do art. 24 inciso XIII onde: “XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou 
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;”  
                      
6. OBJETO 

6.1 - Contratação da EGEM – Escola De Gestão pública Municipal  - entidade sem fins 
lucrativos, criada pela FECAM e Associações de Municípios de Santa Catarina com o objetivo 
de formar, capacitar e aperfeiçoar os agentes públicos municipais, através da realização de 
cursos, eventos, elaboração pesquisas, estudos e indicadores sobre a administração pública 
municipal, com a finalidade precípua de elevar os níveis de eficiência da administração pública 
municipal   nos termos do art. 24 inciso XIII da Lei 8.666/93, para prestação dos serviços de 
capacitação e assessoria para a implementação do programa da Transação Tributária no 
Município de Timbó, bem como assessoria e acompanhamento no desenvolvimento da 
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legislação e documentação necessária a implantação do programa de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Edital. 

 
6.1.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CUMPRIMENTO AO 

OBJETO: 
 

6.1.1.1 - Capacitar a equipe técnica do município de Timbó, em curso a ser 
ministrado para o público estimado de 15 participantes, visando à preparação para 
implementação e utilização das ferramentas disponibilizadas através do programa 
de transação tributária, adotando-se como parâmetro a experiência e expertise 
das procuradoras municipais de Blumenau, Dras. Ângela dos Santos Farias e Cleide 
Regina Furlani Pompermaier, coautoras do projeto de transação tributária, 
vencedor do prêmio Innovare 2020, projeto esse com   respaldo e autorização dos 
Tribunais, Ministério Público e Tribunais de Contas. 
 
6.1.1.2 -Assessorar o município na produção dos instrumentos necessários à 
implementação do programa “transação triburária”, através de análise da 
realidade do Município e de sua dívida ativa no cenário brasileiro (principalmente 
pós-pandemia) e da necessidade da administração pública empreender novas 
medidas, inclusive no que tange a desburocratizar a cobrança da dívida ativa e 
execuções fiscais, atuando de maneira a tornar mais célere e por vias alternativas. 
 
6.1.1.3 -Proceder análise de arrecadação e recuperação da dívida ativa e a baixa 
nas execuções fiscais, principalmente com relação a ações mais antigas.  

 
6.1.2 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
 

6.1.2.1 - A Capacitação se dará através de curso ministrado pelas procuradoras 
Municipais de Blumenau Dras. Ângela dos Santos Farias e Cleide Regina Furlani 
Pompermaier, coautoras do projeto vencedor do Prêmio Innovare, à distância, via 
internet, em tempo real, com utilização de plataforma de videoconferência 
compatível com as necessidades do programa. 
 
6.1.2.2 - Os temas serão ministrados em aulas expositivas e dialogadas com 
utilização de apostilas e recursos compatíveis com as aulas online, citações de 
exemplos práticos e estudos de casos. 
 
6.1.2.3 - Serão trabalhadas durante o curso e assessoria, técnicas de negociação 
na transação tributária, bem como a análise e os critérios para o deferimento ou 
não a cada contribuinte; 
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6.1.2.4 - Integração entre a teoria e prática com estímulo à participação dos alunos 
na construção do conhecimento, sendo reservado tempo para debate e solução 
de dúvidas. 
 
6.1.2.5 - Disponibilização de apostila em arquivo eletrônico com o teor das aulas e 
todo o material de apoio necessário, tais como modelos de decisão, pareceres da 
representação da Fazenda, acórdãos, votos. 
 
6.1.2.6 - A assessoria técnica se dará através do assessoramento à equipe do 
município, analisando a realidade de sua dívida ativa e seu arcabouço jurídico, 
orientando acerca das adequações necessárias na legislação municipal para 
implementação do programa de Transação Tributária; 
 

6.1.3 - PRODUTOS: 
 
6.1.3.1 - Capacitação e Assessoria: 
a) Prestação de serviços de capacitação e assessoria para a implantação de 

programa de Transação Tributária será realizado em duas etapas, sendo Curso 
de Capacitação e Assessoria Técnica de Implementação.  

b) O curso e a assessoria técnica serão ministrados pelas Procuradoras 
Municipais de Blumenau, Dras. Ângela dos Santos Farias e Cleide Regina 
Furlani Pompermaier, com vasta experiência prática laborada no Município de 
Blumenau/SC, fazendo nascer uma ferramenta inédita, que pode ser 
implantada por todos os municípios que buscam eficiência em gestão pública. 

 
6.1.3.2 - Do Curso de Capacitação: 
a) Curso de Capacitação em Transação Tributária que é uma ferramenta para 

solução de conflitos e eficiência em matéria tributária. O curso tem por 
fundamento o projeto capitaneado, dentre outros, pelas procuradoras 
municipais de Blumenau, e que foi nacionalmente reconhecido, tanto que 
venceu do Prêmio Innovare 2020.  

b) O curso será prestado de forma remota, e tem um total de 12 horas, divididos 
em 3 períodos, a serem ministrados em datas previamente estabelecidas pelas 
partes para um público estimado1 de 15 participantes; 

c) O material didático será encaminhado ao fiscal do contrato indicado pela 
contratante, que repassará aos demais servidores participantes do curso; 

d) A EGEM expedirá certificado de participação a todos os servidores inscritos e 
participantes do curso;  

 

                                                 
1 O público estimado (face a capacitação ser por meio remoto) não é limitador à participação de mais 

servidores sem qualquer custo adicional, conforme a necessidade do município. 
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6.1.4 – Da Assessoria Técnica: 
a) A assessoria técnica consiste na análise da estrutura jurídica do município, sugerindo 

adequações para elaboração em conjunto com a Procuradoria Geral e demais 
setores envolvidos, de projetos de adequação da legislação tributária (inclusive 
projeto de lei a ser encaminhado ao legislativo municipal) necessária a 
implementação do programa de transação tributária, inclusive de atos normativos 
infra legais do poder executivo.     

b) O resultado da assessoria consiste na entrega ao contratante das minutas elaboradas 
em conjunto com as orientações técnicas necessárias a sua tramitação e 
implementação. 

 
6.2 - PRAZO: 
 

6.2.1 - A contratação terá prazo de vigência de 12 (doze) meses. 
 
6.2.2 -  A execução se dará conforme cronograma constante do item 6.3, com prazo 
máximo de 60 dias a contar a subscrição do contrato. 
 

6.3 - ETAPAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
 
 
 
 

*O Curso de Capacitação ocorrerá em 3 períodos, nos horários das 8:30 às 11:45, em até 10 
dias a contar da subscrição do contrato, em data a ser definida pelas partes; 
** a Assessoria terá início a partir do encerramento do Curso de Capacitação e dependerá do 
envio pela contratante dos documentos necessários para análise da contratada. 
 

7. DA CONTRATADA 
 
7.1.1 - EGEM – Escola de Gestão Pública Municipal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ n.º 08.940.383/0001-90, estabelecida na Rua General Liberato Bittencourt nº 1885, sala 
1.301, Bairro Canto, CEP 88070-800, município de Florianópolis/SC. 
 
7.1.2 - REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, brasileira, casada, inscrita no 
CPF sob nº 906.842.579-04, e RG nº 1.514.625 SSP/SC, residente à Rua Otaviano Oleoni 
Franceschi, n.º 53, Bairro centro, na cidade de Zortéa – Estado de Santa Catarina. 
 
8.  JUSTIFICATIVA DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

Etapa/Serviço Período 

Curso de Capacitação *  12 horas/aula 

Assessorias para elaboração da legislação** 30 dias. 
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8.1 - Conforme infere-se dos valores constantes do site da Entidade, nos endereços: 
https://www.egem.org.br/detalhe/?id=951 e https://www.egem.org.br/detalhe/?id=948  o 
valor praticado pela EGEM na capacitação e assessoria ora propostos, são equivalentes aos 
valores praticados pela entidade em cursos similares, atendendo, portanto, as exigências do art. 
26 inciso III da Lei 8.666/93, e entendimento do TCU a respeito do tema2.  
 
8.2 PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a apresentação da nota fiscal e da 

seguinte forma:  
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) em até 15 dias após a expedição da nota fiscal a partir do 

término do Curso de Capacitação em Transação Tributária;  
b) R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota 

fiscal com o devido aceite, a ser expedida após o término dos serviços de assessoria 
técnica. 

 
8.3 – DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO DO BRASIL 
Agência: 3174-7 
Conta Corrente: 890742-0  
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 – Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados:  
                                                       

Código Dotação  Descrição  

9 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

1  PROCURADORIA DO MUNICIPIO  

2170 GESTÃO PROCURADORIA E CASA DA CIDADANIA 

3339040120000000000  Serviços relacionados a computação em nuvem 

1000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
10. DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1 – Veículo de comunicação: Diário Oficial dos Municípios  
10.2 – Data da publicação: 29/06/2022  
 

GISCARD ATAÍDES WOLTER BERTOLDI 
Procurador Geral do Município de Timbó 

 

                                                 
2 Acórdão nº 1.565/2015, Plenário: Contratação direta. Justificativa do preço. Meios. A justificativa do 

preço em contratações diretas (art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/93) deve ser realizada, 

preferencialmente, mediante: ...(ii) no caso de inexigibilidade, comparação com os preços praticados 

pelo fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas. 

https://www.egem.org.br/detalhe/?id=951
https://www.egem.org.br/detalhe/?id=948
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MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTATO ADMINISTRATIVO __/2022 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ___/2022 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº. 83.102.764/0001-15, 
com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, Timbó/SC, através da Procuradoria Geral do 
Município, representada pelo Procurador Geral, o Sr. Giscard A. Wolter Bertoldi, abaixo 
denominado MUNICÍPIO e ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM, entidade civil, sem 
fins lucrativos, CNPJ n. 08.940/383/0001-90, com sede na Rua General Liberato Bitencourt n. 
1885, Canto, Florianópolis – SC, CEP 88.070-800, representada por sua Presidente, a Sra Rosane 
Antunes Pires Infeld, brasileira, casada, inscrita no CPF n. 906.842.579-04, RG n. 1.514.625 
expedido pelo SSP/SC, domiciliada a Rua Otaviano Oleoni Franceschi, 53, Centro, na cidade de 
Zoréa/SC, CEP 89.633-000, abaixo denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, de 
conformidade com a Dispensa de Licitação nº __/2022 e anexos, com fundamento na Lei nº 
8.666/93, alterações e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, celebrar o presente 
CONTRATO, mediante as seguintes clausulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

O presente instrumento tem por objeto a execução, pela CONTRATADA ao MUNICÍPIO, da 
prestação de serviço de capacitação e assessoria técnica, conforme as ações descritas na 
Proposta Comercial e no Termo de Referência, observadas e cumpridas as demais condições, 
disposições, formas, especificações e demais obrigações estabelecidas na Dispensa de Licitação 
___/2022, anexos e deste instrumento. 
 

A prestação destes serviços cumprirá, além das formas, condições, descrições, responsabilidades, 
obrigações, prazos, especificações técnicas e disposições estabelecidas na Dispensa de Licitação 
n. ___/2022, anexos e deste instrumento, aquelas estabelecidas pelo MUNICÍPIO.  
 

Esta prestação de serviços abrange a execução, pela CONTRATADA, de todos os serviços, atos, 
procedimentos e fornecimentos necessários ao pleno e total cumprimento do objeto.      
 

O presente contrato, Dispensa de Licitação ___/2022 e demais anexos são complementares entre 
si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou responsabilidade constante em um e 
omitido em outro, será considerado válido para todos os fins.  
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROFISSIONAIS E DEMAIS 

RESPONSABILIDADES 
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O objeto deverá ser integral e exclusivamente executado e realizado pela CONTRATADA, sem 
quaisquer restrições, a qual deverá apresentar todo o aparato e estrutura, sejam elas de que 
naturezas/espécies forem, necessárias a plena execução do objeto.  
 
A prestação dos serviços de capacitação e assessoria para implementação de programa de 
Transação Tributária se dará em duas etapas, sendo: Curso de Capacitação e Assessoria Técnica 
de Implementação.  
 
A capacitação se dará através de curso ministrado pelas procuradoras Municipais de Blumenau, 
Dras Ângela dos Santos Farias e Cleide Regina Furlani Pompermaier (coautoras do projeto 
vencedor do Prêmio Innovare), à distância, via internet, em tempo real, com a utilização da 
plataforma de videoconferência compatível com as necessidades do programa, tendo um total 
de 12 horas, divididos em 3 períodos a serem ministrados em datas previamente estabelecidas 
pelas partes para um público estimado de 15 participantes.  
 
Será disponibilizada apostila em arquivo eletrônico com o teor das aulas e todo o material de 
apoio necessário, tais como modelos de decisão, pareceres da representação da Fazenda, 
acordão, votos.  
 
Os serviços de assessoria técnica se darão através do assessoramento a equipe do MUNICÍPIO, 
analisando a realidade da sua dívida ativa e seu arcabouço jurídico, orientando acerca das 
adequações necessárias na legislação municipal para implementação do programa de Transação 
Tributária.  
 
É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA a prestação e o cumprimento de 
todos os serviços e o fornecimento de todo o material, produtos, matéria prima, estruturas, mão 
de obra, pessoal, maquinário e equipamento necessário à total execução do objeto e demais 
atribuições, obrigações e responsabilidades da Dispensa de Licitação ___/2022, anexos e do 
presente contrato, bem como arcar, de forma única e exclusiva, com quaisquer encargos 
trabalhistas, fiscais, parafiscais, securitários, previdenciários, sociais, comerciais, tributários, 
administrativos ou de outra natureza (aqueles denominados como FGTS, INSS, PIS, SEGURO, 
dentre outros), resultante de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais responsabilidades, ônus 
e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO ou a qualquer 
entidade e pessoa a ele vinculado ou a terceiro.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
REAJUSTE 

 

O valor total deste contrato é de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), por toda a 
execução do objeto e demais atribuições, obrigações, fornecimentos, atividades e 
responsabilidades deste instrumento, Dispensa de Licitação e demais anexos, o qual será pago 
pelo MUNICÍPIO à CONTRATATA, da seguinte forma:  
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a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) em até 15 (quinze) dias após a expedição da Nota Fiscal, com 
o devido aceite, a partir do término do Curso de Capacitação em Transação Tributária;  

b) R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) em até 15 (quinze) dias após a emissão da Nota 
Fiscal com o devido aceite, a ser expedida após o término dos serviços de assessoria 
técnica.  
 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito bancário na conta de titularidade da 
CONTRATADA:   
 
BANCO DO BRASIL – 001  
Agência: 3174-7 
Conta Corrente: 890742-0 
 
Os pagamentos ficam condicionados a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos 
fiscais/notas fiscais acerca dos serviços efetivamente realizados/prestados, na Divisão de 
Contabilidade, devendo-se cumprir todas as demais disposições deste instrumento.  
 

Neste preço estão inclusos todos os custos da responsabilidade técnica, licenças, autorizações, 
alvarás, mão de obra, pessoal, transportes, seguros, equipamentos (inclusive os de proteção 
individual), fretes, tributos, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais necessários a plena 
execução do objeto, atribuições e obrigações da Dispensa ___/2022, anexos e deste instrumento. 
 

Incidirá sobre o valor total das notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, no que couber, os 
tributos decorrentes de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte (observadas as 
demais condições da Dispensa ___/2022 e anexos).  As despesas deste instrumento correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária: 
                                                       

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

345  

9 Procuradoria Geral do Município  

1 Procuradoria do Município  

2570 Gestão Procuradoria e Casa da Cidadania  

1000000 Recursos Ordinários  

333903948000000
0000 

Serviços de Seleção e Treinamento  

 
 
Considerando que o período de execução do projeto é inferior a 12 (doze) meses a contar da data 
da proposta/orçamento, não será concedido reajuste de preço. 
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CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

Além das demais responsabilidades da Dispensa de Licitação, anexos e deste instrumento, fica a 
CONTRATADA totalmente responsável: 
 

a) em executar e cumprir fielmente todo o objeto, serviços, fornecimentos, atribuições, prazos, 
obrigações, responsabilidades e disposições da Dispensa de Licitação, anexos, deste 
instrumento, proposta comercial, plano de trabalho e anexos; 

b) em cumprir com todas as determinações (inclusive de ordem técnica) relacionadas ao objeto 
ou que forem apresentadas pelo MUNICÍPIO; 

c) enviar ao MUNICÍPIO nota fiscal/fatura acerca dos serviços prestados e demais documentos 
para recebimento dos valores; 

d) acerca do objeto e de toda e qualquer atividade ou atribuição relacionada ao mesmo, 
devendo arcar sozinha com todos os custos, ônus e quaisquer obrigações civis e penais;   

e) com todo e qualquer custo necessário a plena e total execução do objeto; 
f) em disponibilizar todo e qualquer recurso, seja ele de que natureza for, necessário a 

execução do objeto e das demais atribuições, obrigações e responsabilidades deste 
instrumento, arcando, de forma única e exclusiva, com todos os custos, ônus e obrigações; 

g) em utilizar as técnicas adequadas para efetivar o objeto e as demais atribuições deste 
instrumento respondendo por todo e qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, 
que causar ao MUNICÍPIO ou a qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo; 

h) em manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigidas; 

i) em assumir todos os custos e ônus, sejam eles de que naturezas forem, relativos a material, 
equipamento, produto e maquinário necessário à execução deste contrato; 

j) quanto a toda e qualquer responsabilidade e/ou reparação civil e penal que porventura surgir 
em decorrência deste instrumento; 

k) única e exclusivamente por todos os serviços do objeto, os quais serão prestados 
diretamente por seus profissionais; 

l) em fornecer pessoal totalmente habilitado, capacitado e em plenas condições para a 
execução do objeto;   

m) por todo e qualquer material, equipamento, produto ou maquinário de sua posse ou 
propriedade, bem como quanto a quaisquer custos ou ônus advindos dos mesmos; 

n) em facilitar que o MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize a execução do objeto, fornecendo ao 
mesmo todas as informações e esclarecimentos solicitados; 

o) em providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, licenças, 
certificados e autorizações necessárias à execução do objeto e demais obrigações deste 
instrumento; 

p) em comunicar o MUNICÍPIO a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a 
execução dos serviços (por escrito); 

q) em aceitar os acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO realizar por escrito, observadas as 
disposições legais aplicáveis à espécie; 
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r) quanto a quaisquer acontecimentos que porventura ocorrerem pela prestação de serviço e 
demais atribuições e responsabilidades deste instrumento, arcando com todos os custos, 
ônus, obrigações e responsabilidades; 

s) de forma única e exclusiva, por todo tributo, fornecimento, transporte, manutenção, 
substituição e demais atribuições e obrigações necessárias a execução do objeto, atribuições 
e disposições deste instrumento; 

t) a executar os objetos através de funcionários especializados, munidos de equipamentos 
adequados ao atendimento de quaisquer situações; 

u) em arcar única e exclusivamente com todas e quaisquer despesas de pessoal, estando aí 
incluídas a alimentação, transporte, deslocamento, hospedagem e outros, sejam de que 
natureza forem, inclusive relacionado aos membros de sua equipe; 

v) em executar novamente ao MUNICÍPIO, às suas expensas e sem nenhum custo adicional, 
todo e qualquer serviço/fornecimento fora das especificações ou exigências, sejam elas que 
natureza forem; 

w) fornecer cursos de capacitação técnica aos profissionais do MUNICÍPIO; 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

 

Além das obrigações e responsabilidades da Dispensa de Licitação, anexos e deste instrumento, 
compete também ao MUNICÍPIO: 
 

a) em atestar nas notas fiscais/faturas a execução do objeto; 
b) em prestar as informações necessárias à CONTRATADA, para a perfeita execução do objeto; 
c) efetuar o pagamento à CONTRATADA nos moldes deste instrumento; 
d) permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA as áreas e locais onde serão prestados os 
serviços; 
e) acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execução deste instrumento, o que 
não exime a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total responsabilidade, 
inclusive perante terceiros e o MUNICÍPIO;   
f) em notificar por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
g) em aplicar penalidades a CONTRATADA por infrações contratuais verificadas na execução 
do objeto. 
 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS 
 

O prazo de vigência do presente instrumento será de doze (12) meses contados da sua 
assinatura, podendo ser alterado e/ou prorrogado (por acordo e interesse das partes) através de 
Termo Aditivo, observadas as condições do edital e da Lei n.º 8.666/1993. 
 
O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias a contar a subscrição do presente 
instrumento.  
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A partir do início deste contrato fica a CONTRATADA totalmente responsável em cumprir o 
objeto, sob pena de aplicação das penalidades. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES 
 

Além das demais disposições da Dispensa, anexos e deste instrumento e ressalvados os motivos 
de força maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser apresentados 
pelo MUNICÍPIO, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades, isoladas ou 
cumulativamente: 
 

a) advertência por escrito;  
b) pagamento de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, pela rescisão sem justo motivo 
ou pelo descumprimento de qualquer das condições, prazos, obrigações ou atribuições deste 
instrumento, Dispensa de Licitação, anexos e legislação aplicável à espécie; 
c) suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, 
observadas as disposições legais;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição. 
  

Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, o presente instrumento poderá ser rescindido 
unilateralmente e a qualquer tempo pelo MUNICÍPIO.  
 

A CONTRATADA será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 05 (cinco) dias úteis para 
apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na 
cobrança da penalidade, tudo de conformidade com o edital, anexos e este contrato, 
independentemente das demais medidas editalícias, contratuais e legais cabíveis.  
 

As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Fazenda Pública Municipal, podendo ser 
retirada dos valores devidos a CONTRATADA ou cobrada administrativa ou judicialmente após a 
notificação, o que esta última expressamente autoriza. 
 

O prazo para o pagamento/recolhimento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado. 
 

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
administrativas e/ou penais e/ou civis, previstas na Lei nº. 8.666/1993 e demais atinentes à 
espécie. 
A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, 
a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO 
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A rescisão contratual poderá ser:  
 

a) por qualquer falha na execução do objeto, o fornecimento, prestação dos serviços ou 
quaisquer condições deste instrumento/edital/anexos; 
b) pela transmissão ou cessão a terceiros, pela CONTRATADA, do objeto, sem prévia anuência 
por escrito do MUNICÍPIO; 
c) pelo ato de autoridade ou lei superveniente que torne a execução deste contrato formal ou 
materialmente impraticável; 
d) unilateralmente pelo MUNICÍPIO desde que notifique previamente a CONTRATADA; 
e) determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I 
à XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93;  
f) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
para Administração.  
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão unilateral e a qualquer tempo pelo 
MUNICÍPIO, com as consequências previstas na Cláusula Sétima.  
 

Também constituem motivos para rescisão do Contrato as demais disposições da Lei Federal nº. 
8.666/93 (em especial aquelas do art. 78). Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do 
art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido. A rescisão 
contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 80, 
ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 

 
CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS E EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO 

 

A CONTRATADA executará única e exclusivamente o objeto, não havendo qualquer tipo de 
subordinação ou vínculo empregatício entre a mesma e o MUNICÍPIO.  
 

A CONTRATADA não poderá transferir, delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as 
atribuições e responsabilidades deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por 
escrito do MUNICÍPIO. 
 

A execução do objeto observará, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, 
todas as demais normas, regulamentações e legislações aplicáveis a espécie. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

 
 
 
 



Dispensa de Licitação 31/2022 - PMT Página 14 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó - SC, independentemente de outro por mais privilegiado, 
para dirimir as questões decorrentes deste Contrato. Por estarem totalmente de acordo as partes 
assinam este instrumento em 04 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Timbó, __ de _______ de 2022. 
 
 
 

         MUNICÍPIO 
GISCARD A. W. BERTOLDI  

CONTRATADA 
ROSANE ANTUNES PIRES INFELD 

 
 

TESTEMUNHA  
Nome:  
CPF nº:  

TESTEMUNHA  
Nome:  
CPF nº:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 


