
MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS 

SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS 
 

Av. João Batista, nº. 700, Centro, CEP: 97.843-000 – Rolador/RS 

Fone/Fax: (55) 3614.7080 / (55) 3352.3231       1 
 

 

 
 

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE ROLADOR, PODER 
EXECUTIVO, sito à Avenida João Batista, nº 700, Centro, Rolador/RS, 
inscrito no Ministério da Fazenda sob o n° 04.203.896/0001-67, imputado 
neste ato por seu Prefeito, Paulo Rogério de Menezes Peixoto, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 434.233.290-68, doravante 
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/RS, 
entidadecivil, sem fins lucrativos, instituído pelo Decreto-Lei 8.621, de 
1946, inscrita no CNPJ sob nº 03.422.707/0001-142, com sede 
estabelecida na Avenida Alberto Bins, nº 665, Bairro Centro Histórico, no 
município de Porto Alegre (RS), neste ato representado por seu Diretor 
Regional, Sr. José Paulo da Rosa,inscrito no CPF nº 371.200.340-49, 
doravante denominadoCONTRATADO, para a execução do objeto 
descrito na Cláusula Primeira. 
 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na 
consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante deProcesso 
Administrativo, regendo-se pela LeiFederal n° 8.666e legislação 
pertinente, sujeitando-se às disposições da Lei, pelos termos da proposta 
e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes.  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente contrato consiste na contratação direta do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, para execução de Projeto de 
Oficinas Terapêuticas e Arte-Terapia, num total de 992 (novecentos e noventa e 
duas horas) e atendimento de 08 (oito) grupos de até 20 (vinte) pessoas, conforme 
Proposta Comercial nº 003/2018, apresentada pelo CONTRATADO, que passa a ser 
parte integrante do presente contrato. 
 
1.2. A prestação dos serviços que trata a cláusula 1.2 deverá atender todas as 
exigências da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social – SESAS, 
especialmente quanto à quantidade, especificidade, qualidade, dentre outras 
exigências, bem como o atendimento das seguintes especificações e diretrizes: 
 

PROJETO OFICINAS TERAPÊUTICAS E ARTE-TERAPIA 
 

OBJETIVO 
As oficinas terapêuticas funcionam como um dos elementos organizadores do 
cotidiano nos espaços destinados a atenção psicossocial. Representam estratégias 
de cuidado, interação e socialização valiosas, pois oportunizam, mediante o trabalho 
e a expressão artística, espaços de socialização, interação, (re)construção e 
(re)inserção social. Nelas, o sujeito, tem liberdade de se expressar, sendo capaz de 
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lidar com seus medos e inseguranças, bem como de realizar trocas de experiências. 
Busca-se assim, oportunizar espaços de produção e manejo de subjetividade e de 
reconstrução de vínculos entre os sujeitos e seus grupos sociais. 
 
PROGRAMA A SER DESENVOLVIDO: 
• Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia: 
 - Produções artísticas para estímulo a motivação, autoestima e criatividade; 
 - Atividades dinâmicas e lúdicas, para trabalhar valores, relacionamento e 
educação para a vida. 
Público: Pessoas com necessidades especiais; pacientes com atendimento 
especializado. 
 

Dia/horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira 

08h às 10h T1: Oficina Terapêuticas e 

Arte-terapia - Grupo de 

obesidade – adultos – 98h 

Carga Horária: 

Janeiro - 8h 

Fevereiro - 6h 

Março - 8h 

Abril - 10h 

Maio - 8h 

Junho - 8h 

Julho - 10h 

Agosto - 8h 

Setembro - 8h 

Outubro - 10h 

Novembro - 8h 

Dezembro - 6h 

T5: Oficinas Terapêuticas 

e Arte-terapia - Grupo de 

pacientes oncológicos – 

98h 

Carga Horária: 

Janeiro - 10h 

Fevereiro - 6h 

Março - 8h 

Abril - 8h 

Maio - 8h 

Junho - 8h 

Julho - 10h 

Agosto - 8h 

Setembro - 8h 

Outubro - 10h 

Novembro - 8h 

Dezembro - 6h 

T8:Oficinas Terapêuticas 

e Arte-terapia - Grupo 

Crianças – 208h 

Carga Horária: 

Janeiro - 20h 

Fevereiro - 16h 

Março - 16h 

Abril - 16h 

Maio - 20h 

Junho - 16h 

Julho - 16h 

Agosto - 20h 

Setembro - 16h 

Outubro - 20h 

Novembro - 16h 

Dezembro - 16h 

10h às 12h T2: Oficinas Terapêuticas e 

Arte-terapia - Grupo de 

obesidade – crianças – 98h 

Carga Horária: 

Janeiro - 8h 

Fevereiro - 6h 

Março - 8h 

Abril - 10h 

Maio - 8h 

Junho - 8h 

Julho - 10h 

Agosto - 8h 

Setembro - 8h 

Outubro - 10h 

Novembro - 8h 

Dezembro - 6h 

T6: Oficinas Terapêuticas 

e Arte-terapia - Grupo de 

pacientes oncológicos – 

98h 

Carga Horária: 

Janeiro - 10h 

Fevereiro - 6h 

Março - 8h 

Abril - 8h 

Maio - 8h 

Junho - 8h 

Julho - 10h 

Agosto - 8h 

Setembro - 8h 

Outubro - 10h 

Novembro - 8h 

Dezembro - 6h 
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13h às 15h T3: Oficinas Terapêuticas e 

Arte-terapia - Grupo de 

obesidade – adolescentes – 

98h 

Carga Horária: 

Janeiro - 8h 

Fevereiro - 6h 

Março - 8h 

Abril - 10h 

Maio - 8h 

Junho - 8h 

Julho - 10h 

Agosto - 8h 

Setembro - 8h 

Outubro - 10h 

Novembro - 8h 

Dezembro - 6h 

T7: Oficinas Terapêuticas 

e Arte-terapia - Grupo 

Saúde Mental – 196h 

Carga Horária: 

Janeiro - 20h 

Fevereiro - 12h 

Março - 16h 

Abril - 16h 

Maio - 16h 

Junho - 16h 

Julho - 20h 

Agosto - 16h 

Setembro - 16h 

Outubro - 20h 

Novembro - 16h 

Dezembro - 12h 

  

15h às 17h T4: Oficina Terapêuticas e 

Arte-terapia - Grupo de 

obesidade – adultos – 98h  

Carga Horária: 

Janeiro - 8h 

Fevereiro - 6h 

Março - 8h 

Abril - 10h 

Maio - 8h 

Junho - 8h 

Julho - 10h 

Agosto - 8h 

Setembro - 8h 

Outubro - 10h 

Novembro - 8h 

Dezembro - 6h  

DEMAIS INFORMAÇÕES 
Metodologia:Aulas teóricas e práticas, com acompanhamento da frequência dos 
alunos pelo docente.  
Equipamentos: Sala de aula convencional;Projetor multimídia ou televisão;Caixa de 
som;Computador ou notebook com acesso à internet. 
Carga Horária por turma: 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo de obesidade - adultos: 98h 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo de obesidade - crianças: 98h 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo de obesidade - adolescentes: 98h 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo de obesidade - adultos: 98h 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo de pacientes oncológicos: 98h 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo de pacientes oncológicos: 98h 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo Saúde Mental: 196h 
Oficinas Terapêuticas e Arte-terapia - Grupo Crianças: 208h 
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Carga Horária total: 992h 
Período de realização:01/02/2018 à 31/01/2019 
Horários disponíveis: conforme tabela acima. 
Local de realização: Secretaria de Saúde do Município de Rolador 
Participantes: Pessoas com necessidades especiais; pacientes com atendimento 
especializado, sendo, no máximo, 20 por turma. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO 
2.1. O preço total do serviço, entendido este como justo e suficiente para a total 
execução do objeto do presente contratoé deR$ 60.000,00(sessenta mil reais), 
conforme proposta. 
 
2.2. Os pagamentos serão feitos mensalmente de acordo com a carga horária 
mensal efetivamente produzida, observados o valor global descrito no item 2.1, bem 
como a carga horária estabelecida na Cláusula Primeira. 
 
2.3. O preço contratado, fixo e irreajustável, será considerado completo, incluindo 
despesas de frete, seguro, tributos, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis 
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramentas, transporte de material e 
de pessoal e qualquer outra não especificada. 
 
2.4. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a prestação do 
serviço, através de depósito bancário, mediante a apresentação de documento fiscal 
na Secretaria da Fazenda e Orçamento, situada na sede da Prefeitura do ente 
contratante, acompanhado de autorização de pagamento da Secretaria Municipal da 
Saúde e Assistência Social – SESAS. 
 
2.5. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência da 
Administração Municipal, desde que recebido o objeto do contrato, incidiráum único 
índice de correção, o oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança, pró-rata, do valor inadimplente. 
 
2.6. O pagamento somente será realizado mediante a comprovação de 
regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através de 
certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, e perante a seguridade social, 
através de certidão expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). 
 
2.7. As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão por conta dos 
recursos consignados no Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2018, 
conforme dotações descritas a seguir: 

 
002293390 39 00 00 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
3.1. A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços descritos na Cláusula 
Primeira deste Contrato, por meio de profissionais devidamente qualificados e 
habilitados, a ser realizado no período de 1º de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 
2019. 
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3.2. A execução do serviço dar-se-á junto às dependências da Secretaria 
Municipal da Saúde e Assistência Social – SESAS, devendo o CONTRATADO 
deslocar-se ao local da prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. Quando do recebimento do serviço, a Administração Municipal emitirá Termo 
de Recebimento Definitivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a. O CONTRATANTE deverá fornecer a ordem de início do serviço; 
b. Ao CONTRATANTE caberá fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas 
emergentes da execução do objeto contratado; 
c. Deverá o CONTRATANTE dar ao CONTRATADOas condições necessárias a 
regular execução do contrato; 
d. Efetuar o pagamento nas condições e prazos constantes neste instrumento; 
e. Responsabilizar-se pela formação das turmas e fornecimento de insumos 
necessários a execução do objeto deste Contrato. 
 
5.2. O recebimento definitivo não exime oCONTRATADOda responsabilidade pela 
perfeição, qualidade, durabilidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se 
destina e demais peculiaridades do serviço. 
 
5.3. Constituem obrigações doCONTRATADO: 
a. executar o objeto deste contrato segundo os termos ajustados; 
b. cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
c. proceder à execução do serviço nosdias e prazos ajustados; 
d. responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
comerciais, embalagens, fretes, tarifas, seguros, descarga, transporte, material, 
mão-de-obra, responsabilidade civil ou quaisquer outros decorrentes da execução 
deste contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no 
tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de 
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos 
serviços e de qualquer tipo de demanda; 
e. manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, bem como com as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 
f. cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos 
individuais. 
g. refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o 
estabelecido no contrato; 
h. responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais 
características do serviço, bem como a observação às normas técnicas; 
i. responder por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa no 
cumprimento do Contrato venha direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou 
por seus empregados ao CONTRATANTE ou terceiros; 
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j. paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer serviço que não 
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens; 
k. aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6.1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e vigerá pelo 
período de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação por parte do CONTRATANTE, através do servidor, denominado GESTOR 
DO CONTRATO, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas, 
bem como determinar as providências necessárias para a respectiva correção. 
 
7.2. A fiscalização do contrato, exercida no interesse do CONTRATANTE, em 
especial, verificará a qualidade no fornecimento/execução do objeto contratado, 
podendo exigir a sua substituição/complemento quando este não atender aos termos 
do que foi proposto e contratado, sem que assista ao contratado qualquer direito a 
indenização. 
 
7.3. Qualquer exigência da fiscalização, inerente ao objeto do contrato, deverá ser 
prontamente atendida peloCONTRATADO, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 
7.4. A fiscalização do contrato não implica corresponsabilidade pela execução dos 
serviços e não exime oCONTRATADO de suas obrigações pela inspeção e perfeita 
execução do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Pelo atraso injustificado no início ou término dos serviços, em 
desatenção aos prazos estipulados neste contrato, será aplicada aoCONTRATADO 
multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado. 
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, será aplicada 
aoCONTRATADO multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
proposta e suspensão temporária ao direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública de Rolador, pelo prazo de 2 (dois) anos, com a consequente 
declaração de inidoneidade de que trata o artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 
 
8.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas 
moratório, e consequentemente o pagamento delas não exime aoCONTRATADOda 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a 
acarretar à Contratante. 
 
8.4. A Administraçãodescontará de eventual pagamento o valor referente à 
imposição de penalidade prevista neste contrato. 
 
8.5. Caso oCONTRATADO não efetue o pagamento da multa aplicada no prazo 
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de 10 (dez) dias, esta sofrerá suspensão temporária ao direito de licitar e contratar 
com a Administração Pública de Rolador, até o efetivo pagamento, com a 
consequente declaração de inidoneidade de que trata o artigo 87, IV, da Lei nº 
8.666/93. 
 
8.6. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, 
garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
8.6.1. Ocorrendo uma infração, ao CONTRATADO será intimada para apresentar 
defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
8.7. O disposto neste contrato não afasta, no que couber, a incidência do artigo 7º 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
9.1. São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, 
aqueles inscritos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, acrescidos do seguinte: 
a. a reiteração de impugnação dos serviços, evidenciando a incapacidade 
doCONTRATADOno cumprimento satisfatório do contrato; 
b. recusa injustificada de início do serviço, atraso injustificado no início do 
serviço, na sua entrega total ou de suas etapas, entrega em desacordo com o 
contratado, reincidência em imperfeição já notificada pelo CONTRATANTE, bem 
como, quaisquer das demais situações previstas neste contrato; e 
c. quando ocorrerem razões de interesse público justificado. 
 
9.2. OCONTRATADO, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os 
direitos da Administração, consoante prevê o art. 77 da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 
 
9.3. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da 
contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, na forma por 
este apurada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A presente contratação reger-se-á pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
juntamente com normas e princípios de Direito Público, que resolverão os casos 
omissos. 
 
10.2. As partes elegem o Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga, RS, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
dúvidas porventura emergentes da presente contratação. 
 
10.3. E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (vias) vias, de igual forma, teor e valia. 
  
 

Rolador, RS, 1º de fevereiro de 2018. 
 
 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ROLADOR 
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CONTRATADO 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC AR/RS 
 
 
TESTEMUNHAS 
Nome:......................................................... 
CPF:.......................................................... 
 
Nome: ....................................................... 
CPF: .......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O presente instrumento contratual foi 
devidamente analisado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica Especial do Prefeito. 
  Rolador, 1º de fevereiro de 2018. 

 

Gilberto Batista de Melo 
OAB/RS 83.665 
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EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2018. 

 

Contratante: Município de Rolador, Administração Pública do Poder Executivo, CNPJ 
04.203.896/0001-67. Contratada: Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial – 
SENAC AR/RS, entidade civil, sem fins lucrativos, instituído pelo Decreto-Lei 8.621, de 
1946, inscrita no CNPJ sob nº 03.422.707/0001-142, com sede estabelecida na Avenida 
Alberto Bins, nº 665, Bairro Centro Histórico, no município de Porto Alegre (RS), neste 
ato representado por seu Diretor Regional, Sr. José Paulo da Rosa, CPF nº 371.200.340-
49.Fundamento Legal: Art. 24, inc. XIII, da Lei Federal nº 8.666/93. Processo 
Administrativo: P A. 1.098/2017. Dotação Orçamentária:002293390 39 00 00 00 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Objeto: Consiste na contratação direta 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, para execução de Projeto de 
Oficinas Terapêuticas e Arte-Terapia, num total de 992 (novecentos e noventa e duas 
horas) e atendimento de 08 (oito) grupos de até 20 (vinte) pessoas, conforme Proposta 
Comercial nº 003/2018. Vigência: 12(doze) meses, iniciando-se no 1º de fevereiro de 
2018. Assina Paulo Rogério De Menezes Peixoto pela Contratante e José Paulo da 
Rosapelo Contratado, em 1º de fevereiro de 2018.  
 


