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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 Contrato de Prestação de Serviços nº 131/2020, que entre si celebram de um lado o município de 
FRANCISCO BELTRÃO e de outro lado a empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
COMERCIAL – SENAC-PR. 
 
 Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, 
com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC - PR, pessoa jurídica de direito 
privado, entidade de educação e formação profissional sem fins lucrativos, “serviço social autônomo”, criado 
pelo Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, por meio de sua unidade de Educação Profissional e 
Tecnológica em Francisco Beltrão,  inscrito no CNPJ sob o nº 03.541.088/0002-28, com sede na AV JULIO 
ASSIS CAVALHEIRO, 2191, CEP: 85601000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante 
designado CONTRATADO, representado neste ato pelo senhor  VITOR SALGADO MONASTIER, portador 
da cédula de identidade n° 523.562-6-SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 061.315.149-68, residente e 
domiciliado na cidade de Curitiba – PR., estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas 
alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da dispensa de licitação nº 13/2020, 
mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O objeto do presente termo é a prestação de serviços de ministrar os cursos: básico de maquiagem, 
design de sobrancelhas, confecção de ovos de páscoa, preparo de bombons, básico em manicure e 
pedicure, bolo no pote, atendimento para garçom, modelagem de henna para sobrancelhas, serviços de 
depilação, mulher - um toque de beleza e autoestima, preparo de conservas caseiras, relações 
interpessoais, atribuições dos conselheiros e organização e limpeza de ambientes, de acordo com as 
especificações abaixo:   
   
Item 

Código Descrição  Unidade Quantidade Preço unitário R$ Preço total R$ 

1 72495 Curso: 8253 - BÁSICO DE MAQUIAGEM 
Objetivo: Propiciar ao aluno conhecimentos em técnicas básicas de 
maquiagens. Pré-requisitos Idade Mínima: 16 anos. Escolaridade 
Mínima: 5º ano do Ensino Fundamental. 
 
Disciplina: Oficina Básico de Maquiagem Conteúdo:  
Instrumentos e produtos. Higienização dos instrumentos. Geometria 
do rosto.  
Tipos de pele. 
Limpeza da pele.  
Preparação da pele.  
Técnicas de maquiagens.  
 
Tipos de maquiagens: 
- dia-a-dia;  
- noite / festa; 
- esfumada; 
- pele madura; 
- olho gatinho;  
- olho preto; 
- pele negra;  
- pele oriental. 
 
Carga Horária/Turma:45h  
 
Carga Horária Total: 45h  
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 20 
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos: 
 - Inclusos para realização das aulas práticas. 
 - Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.   

SERVIÇO 1,00 7.521,75 7.521,75 

2 72502 Curso: 8385 - DESIGN DE SOBRANCELHAS 
Objetivo: Proporcionar aos participantes o desenvolvimento de 

SERVIÇO 1,00 3.366,00 3.366,00 
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técnicas de modelagem de sobrancelhas, de acordo com o perfil do 
rosto e preferência do cliente. 
 
Pré-requisitos  
Idade Mínima: 16 anos Escolaridade Mínima: 5º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Design de Sobrancelhas Conteúdo: 
Assepsia e preparação da pele.  
Higiene dos materiais utilizados visando a biossegurança. 
Formatos de sobrancelhas para cada tipo de rosto e de olhos.  
Técnica de design com o uso de pinças. 
 
Carga Horária/Turma:18h  
 
Carga Horária Total:18h.  
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 20  
Nº de Alunos Total: 20. 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas 
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

3 72504 Curso: 8578 - CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA 
Objetivo: Apresentar técnicas para o preparo de ovos de chocolate. 
 
Pré-requisitos Idade Mínima: 18 anos Escolaridade Mínima: 5º ano 
do Ensino Fundamental. 
 
Disciplina: Confecção de Ovos de Páscoa 
 
Conteúdo 
Higiene pessoal, do ambiente de trabalho, equipamentos e 
utensílios. Tipos e características dos chocolates. Cuidados no 
manuseio.  
 
Tipos de embalagens. Preparo, montagem e decoração dos ovos. 
 
Carga Horária/Turma:18h  
 
Carga Horária Total:18h 
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 20  
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas  
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

SERVIÇO 1,00 3.366,00 3.366,00 

4 72505 Curso: 8581 - PREPARO DE BOMBONS 
Objetivo: Desenvolver técnicas para o preparo de bombons 
diversos, combinando recheios e coberturas.  
 
Pré-requisitos  
Idade Mínima: 16 anos Escolaridade Mínima: 7º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Preparo de Bombons Conteúdo Higiene e apresentação 
pessoal. 
 
Higienização de utensílios, equipamentos e do ambiente de 
trabalho. Ingredientes utilizados no preparo de diferentes tipos de 
bombons. 
 
Utensílios e equipamentos utilizados. Técnica de temperagem. 
Manipulação e armazenamento de chocolate.  
 
Tipos de recheios e coberturas.  
 
Tipos de embalagens. 
 
Conservação, armazenamento e prazo de validade.  
 
 
Carga Horária/Turma:21h 
 

SERVIÇO 1,00 3.927,00 3.927,00 
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Carga Horária Total:21h  
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01 
Nº de Alunos/Turma: 20  
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas 
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

5 72507 Curso: 8865 - BÁSICO EM MANICURE E PEDICURE 
Objetivo: Realizar procedimentos de manicure e pedicure.  
 
Pré-requisitos 
 
Idade Mínima: 16 anos Escolaridade Mínima: 5º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Básico em Manicure e Pedicure  
 
Conteúdo  
Ficha de avaliação.  
Normas vigentes da vigilância sanitária: procedimentos, produtos e 
equipamentos para limpeza, higienização, desinfecção e 
esterilização de instalações, mobiliários, materiais e equipamentos. 
Estrutura anatômicas de mãos e pés. Patologias de mãos, pés e 
unhas. 
Técnicas básicas de manicure.  
Técnicas básicas de pedicure.  
 
Carga Horária/Turma:54h  
 
Carga Horária Total:54h  
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 20 
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac 
 
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas 
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

SERVIÇO 1,00 7.226,10 7.226,10 

6 72511 Curso: 10024 - BOLO NO POTE 
Objetivo: Preparar massas, recheios e coberturas para montagem 
de bolos em potes. 
 
Pré-requisitos  
Idade Mínima: 18 anos Escolaridade Mínima: 7º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Bolo no Pote 
 
Conteúdo 
Ingredientes, materiais e utensílios. Preparo de massas, recheios e 
coberturas, de acordo com as Boas Práticas.  
Montagem dos bolos no pote. 
Validade, armazenamento e transporte dos produtos.  
 
Carga Horária/Turma:21h  
 
Carga Horária Total:21h 
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 20  
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos: 
- Inclusos para realização das aulas práticas 
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

SERVIÇO 1,00 3.927,00 3.927,00 

7 72513 Curso: 40129 - ATENDIMENTO PARA GARÇOM 
Objetivo: 
Desenvolver estratégias de atendimento conforme etiqueta 
profissional e direcionada ao perfil de cada cliente, melhorando a 
qualidade dos serviços do profissional da área. 
 
Pré-requisitos Idade Mínima: 18 anos Escolaridade Mínima: Ensino 

SERVIÇO 1,00 3.213,00 3.213,00 
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Fundamental completo. 
 
Outros Pré-requisitos:  
Estar atuando na área. 
 
Disciplina: Atendimento para Garçom Conteúdo 
Normas de etiqueta.  
 
O cliente: perfis, comportamentos, necessidades e expectativas, 
situações difíceis.  
O profissional: controle emocional, gestão de tempo, recursos e 
prioridades. Novas estratégias de atendimento ao cliente.  
 
Carga Horária/Turma:21h  
 
Carga Horária Total:21h 
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 24 
Nº de Alunos Total: 24 
 
Local de Realização: Senac  

8 72514 Curso: 5304 - MODELAGEM E HENNA PARA SOBRANCELHAS  
Objetivo: Proporcionar aos participantes o desenvolvimento de 
técnicas de modelagem de sobrancelhas e coloração com henna, 
de acordo com o perfil do rosto e preferência do cliente.  
 
Pré-requisitos  
Idade Mínima: 16 anos Escolaridade Mínima: 5º ano do Ensino 
Fundamental. 
 
Outros Pré-requisitos: Acuidade visual e coordenação motora.  
 
Disciplina: Modelagem e Henna para Sobrancelhas  
 
Conteúdo  
Formas e fisionomia - Perfil do rosto. Correção e falhas da 
sobrancelha.  
Passo a passo da modelagem de sobrancelhas. Limpeza da pele 
para aplicação da henna. 
Uso do produto.  
Cobertura de pêlos brancos. Passo a passo da coloração com 
henna.  
 
Carga Horária/Turma:21h  
 
Carga Horária Total:21h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 15  
Nº de Alunos Total: 15 
 
Local de Realização: Senac 
 
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas  
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

SERVIÇO 1,00 3.927,00 3.927,00 

9 72515 Curso: 5454 - SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO 
Objetivo:  
Preparar o aluno para o domínio das técnicas de depilação, 
utilizando materiais e produtos apropriados às necessidades dos 
clientes. 
 
Pré-requisitos:  
Idade Mínima: 18 anos Escolaridade Mínima: 5º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Serviços de Depilação 
 
Conteúdo:  
Recepção e preparação de cliente. Depilação com cera quente e 
fria.  
Preparação do material.  
Desinfecção e hidratação da área depilada. Organização do 
ambiente de trabalho. Limpeza e manutenção dos materiais. 
 
Carga Horária/Turma: 25h  
 
Carga Horária Total: 25h  
 
Participantes: 

SERVIÇO 1,00 4.675,00 4.675,00 
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Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 20  
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas 
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

10 72516 Curso: 8700 - MULHER: UM TOQUE DE BELEZA E AUTOESTIMA  
Objetivo: Despertar na participante o interesse pelo 
autoconheimento e pelos cuidados pessoais.  
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 16 anos Escolaridade Mínima: 4º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Mulher: Um Toque de Beleza e Autoestima 
 
Conteúdo: 
Intuição da mulher. Lidando com os sentimentos.  
Noções de maquiagem pessoal.  
Cuidados com cabelo, pele, pés e mãos. Demonstrações práticas. 
 
Carga Horária/Turma: 21h  
 
Carga Horária Total: 21h  
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01 
Nº de Alunos/Turma: 20  
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas 
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

SERVIÇO 2,00 3.927,00 7.854,00 

11 72517 Curso: 40656 - PREPARO DE CONSERVAS CASEIRAS  Objetivo: 
Possibilitar aos participantes conhecimentos das técnicas no 
preparo de conservas, compotas e geléias, aplicando as boas 
práticas. 
 
Pré-requisitos  
Idade Mínima: 18 anos Escolaridade Mínima: 4º ano do Ensino 
Fundamental 
 
Disciplina: Preparo de Conservas Caseiras 
 
Conteúdo Higiene e apresentação pessoal. Higienização de 
utensílios, equipamentos e do ambiente de trabalho. Utensílios e 
equipamentos utilizados: vidros com tampas de alumínio, 
assadeiras, descascador de legumes, balança, bacias, peneira e 
talheres, liquidificador, fogão, geladeira, entre outros.  
Características e valor nutricional de frutas, legumes e verduras. 
Seleção das matérias-primas.  
Esterilização das embalagens utilizadas. Cuidados básicos no 
preparo de conservas, compotas e geléias caseiras.  
Preparo de receitas.  
Conservação, resfriamento, armazenamento e prazo de validade. 
 
Carga Horária/Turma:21h  
 
Carga Horária Total:21h  
 
Participantes: 
Nº de Turmas: 01 
Nº de Alunos/Turma: 20  
Nº de Alunos Total: 20 
 
 
Local de Realização: Senac  
Insumos:  
- Inclusos para realização das aulas práticas 
- Não será disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

SERVIÇO 1,00 3.927,00 3.927,00 

12 72518 Curso: 5457 - RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
Objetivo: Orientar os participantes sobre a importância do 
relacionamento interpessoal, enfatizando a importância na 
mudança de atitudes na empresa.  
 
Pré-requisitos  
Idade Mínima: 16 anos Escolaridade Mínima: 9º ano do Ensino 
Fundamental 

SERVIÇO 1,00 612,00 612,00 
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Disciplina: Relações Interpessoais Conteúdo 
Autoconhecimento.  
Diferenças individuais.  
Preconceitos, rótulos e papéis.  
A importância da comunicação.  
Cooperação. 
Atitudes - relações respeitosas e profissionais. 
 
Carga Horária/Turma:4h  
 
Carga Horária Total:4h  
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01 
Nº de Alunos/Turma: 25  
/Nº de Alunos Total: 25  

13 72519 Curso: 8563 - CONSELHOS MUNICIPAIS: ATRIBUIÇÕES DOS 
CONSELHEIROS (CMAS, CMDCA, CMDI). 
 
Objetivo: Atualizar profissionais integrantes dos Conselhos 
Municipais (CMAS, CMDCA e CMDI) quanto às suas atribuições.  
 
Pré-requisitos Idade Mínima: 18 anos Escolaridade Mínima: Ensino 
Médio completo. 
 
Disciplina: Conselhos Municipais: Atribuições dos Conselheiros 
(CMAS, CMDCA, CMDI) 
 
Conteúdo 
Fundamentos dos Direitos Humanos: Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e Constituição Federal de 1988. Caracterização 
dos Conselhos Municipais: atribuições, poderes e princípios 
norteadores. 
Papel, função pública e ética dos conselheiros.  
Representatividade, perfil e habilidades essenciais dos 
conselheiros.  
Ações básicas para uma atuação efetiva. 
Articulação entre conselhos e integração das ações.  
Estatuto do Idoso.  
Estatuto da Criança e do Adolescente. Legislações e publicações 
da assistência social:  
- Política Nacional de Assistência Social (PNAS).  
- PNAS 2004 e Norma Operacional Básica. 
- Lei do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (que altera a 
LOAS).  
- Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (com as alterações da 
Lei do SUAS).  
- Resolução CNAS 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais. 
 
 
Carga Horária/Turma:20h 
 
Carga Horária Total:20h 
 
Participantes:  
Nº de Turmas: 01 
Nº de Alunos/Turma: 25 
Nº de Alunos Total: 25  

SERVIÇO 1,00 3.060,00 3.060,00 

14 72520 Curso: 40702 - ORIENTAÇÕES SOBRE ORGANIZAÇÃO E 
LIMPEZA DE AMBIENTES 
Objetivo: Orientar os participantes sobre as atividades de limpeza e 
conservação de ambientes.  
 
Pré-requisitos 
Idade Mínima: 18 anos Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental 
completo 
 
Disciplina: Orientações sobre Organização e Limpeza de 
Ambientes Conteúdo  
Como utilizar os produtos e equipamentos de limpeza.  
Planejamento das atividades diárias. Distribuição de serviços e 
estabelecimento de produtos.  
Técnicas de conservação e limpeza. 
 
Carga Horária:  
 
Carga Horária/Turma:3h  
 
Carga Horária Total:3h  
 
 

SERVIÇO 1,00 561,00 561,00 
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Nº de Turmas: 01  
Nº de Alunos/Turma: 20 
Nº de Alunos Total: 20 
 
Local de Realização: Senac  
 
Insumos: 
- Inclusos para realização das aulas práticas - Não será 
disponibilizado para os alunos ao término do curso.  

                   
 PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita obediência ao presente 
Contrato, assim como ao Processo de dispensa nº 13/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
 O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a 
adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ 57.162,85 (cinqüenta e sete mil, cento e 
sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). 
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao 
objeto do presente contrato, será de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, bem como demais 
encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente 
contrato. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor pelo qual será contratado o objeto não será atualizado até o 
final do prazo previsto para execução. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
 O pagamento do valor acordado ocorrerá de acordo com a execução dos serviços objeto do 
presente contrato e será realizado no prazo de 30(trinta) dias, contados da data da apresentação da 
respectiva Nota Fiscal.  
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o 
processo de dispensa de licitação nº 13/2020 e consequente contrato, são oriundos da receita do bloco de 
financiamento da proteção social básica - SUAS. 
 
 PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pelo CONTRATADO ao 
CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
 PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará o CONTRATADO 
das responsabilidade assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento dos serviços. 
 
 PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será realizado pelo CONTRATANTE, após regular e devido 
processamento, através de sua Tesouraria. 
 
 PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da do CONTRATADO, para o saneamento da irregularidade. 
 
 PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do 
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
 PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no 
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a esta. 
 
 PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:  
DOTAÇÕES 
Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 8 

 

1480 06.002.08.243.0801.6015 0 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 
2050 06.005.08.243.0801.6024 934 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 

2510 06.005.08.244.0801.2032 935 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 
1580 06.005.08.241.0801.2017 934 3.3.90.39.48.00 Do Exercício 
 
 PARÁGRAFO NONO - O CONTRATADO deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, 
as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou Distrito Federal do 
domicílio/sede do CONTRATADO e da quitação da dívida Ativa da União.  
 

PARÁGRAFO DÉCIMO – O CONTRATADO deverá apresentar ainda, juntamente com cada nota 
fiscal: relação padrão, cujo modelo será fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, onde 
deverá constar: nome completo do aluno, especificação da oficina/curso, nome do professor, turma, 
horários, datas, o conteúdo abordado nas aulas e a razão social do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 

 
Os cursos serão realizados na unidade do SENAC localizada na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2191 - 

Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, 85601-000, de acordo com o cronograma da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
  

PARÁGRAFO ÚNICO – A vigência do presente termo é de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA 
 
 Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência do CONTRATADO, quanto as suas 
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então 
sujeita ao pagamento da multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações subseqüentes e 
demais legislações pertinentes a matéria. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação Judicial do CONTRATADO, nas seguintes hipóteses: 
 a) infringência de qualquer obrigação ajustada. 
 b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência do CONTRATADO. 
 c) se o CONTRATADO, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou 
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato. 
 d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATADO, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que 
esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações do 
CONTRATADO, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 b) O CONTRATADO assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, 
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses 
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES 
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 As condições estabelecidas no Processo de dispensa nº 13/2020 e na proposta apresentada pelo 
CONTRATADO, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
 PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas 
pelo CONTRATANTE e CONTRATADO, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS 
 

A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo da Secretária Municipal de Assistência Social, 
Senhora NADIA TERESINHA BONATTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 787.122.629-00 e portadora do RG 
nº 4.803.962-6. 
 
 A fiscalização da execução dos serviços ficará a cargo da servidora da Secretaria Municipal de 
Assistência Social FLAVIA ANDRIZA BEDIN TOGNON, CPF nº 026.751.769-66, telefone (46) 3520-2194. 
 

Por parte do CONTRATADO, a fiscalização ficará a cargo do(a) Gerente Executivo(a), que será 
responsável pela gestão do contrato, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no 
decorrer do período de vigência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de 
modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o 
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma 
forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUCESSÃO E FORO 
 
 As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de 
dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus 
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de 
Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio do CONTRATADO, que 
em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, 
citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro. 
 

Francisco Beltrão, 17 de fevereiro de 2020. 
         
 
  

CLEBER FONTANA 
      CPF Nº 020.762.969-21 

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  
COMERCIAL – SENAC - PR 

PREFEITO MUNICIPAL   CONTRATADO 

CONTRATANTE  VICTOR SALGADO MONASTIER 
Diretor Regional 

  CPF 061.315.149-68 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI   NADIA TERESINHA BONATTO 
 


