ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
Av. São Paulo, 1615, Centro – CEP 89870-000 – Pinhalzinho – SC
Fone: (0**49) 3366-6600 – CNPJ: 83.021.857/0001-15

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2017
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO E DÉBORA NIEDERLE
HERMES OBJETIVANDO MINISTRAR AULAS DE
REFORÇO
ESCOLAR
PROGRAMA
DE
LETRAMENTOCOMPLEMENTAR FUNCIONAL.
Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede administrativa na Avenida São Paulo, nº 1.615, Centro, nesta cidade e
Município de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.021.857/0001-15,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Mário Afonso Woitexem, portador do RG nº
1.298.803-0 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 449.194.929-87, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE, e a Sra. Débora Niederle Hermes, residente e domiciliada na Rua
Marechal Deodoro n 92 Bairro Boa Vista Saudades/SC, CPF/MF sob o nº 048.669.339-25 e documento
de identidade RG 3.570.451, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, e perante as
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada nos termos do
artigo 55 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo, a Contratação de Professora de Língua Portuguesa por 20
horas semanais.
1.2. Justifica-se a necessidade de contratação tendo em vista que após a realização de dois processos
seletivos realizados, a professora Daniela Keifer, classificada na ordem do Processo Seletivo 002/2017,
fez reserva de vaga por encontrar-se em licença maternidade, a qual assumirá a vaga da professora
Jaqueline Cardias que assumiu a Orientação Pedagógica da EMEB Ensino Fundamental, sendo que
não há mais nenhuma profissional classificada no referido processo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. A CONTRATADA deverá ministrar aulas de Língua Portuguesa 20 horas semanais, na EMEB José
Theobaldo Utzig de acordo com o cronograma fornecido pela Secretaria de Educação.
2.2. A CONTRATADA obriga-se a desempenhar as seguintes funções:
2.2.1. Funções do professor:
a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
c) Preocupar-se e comprometer-se com a aprendizagem dos alunos, dando condições para sua
plena aprendizagem e desempenho. Manutenção da saúde física e psíquica dos alunos;
d) Estabelecer estratégias de avaliação e recuperação para os alunos de menor rendimento;
e) Ministrar as horas aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional;
f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
g) Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que
conduzam à aprendizagem;
h) Responsabilizar-se pela aprendizagem e pelo rendimento positivo de todos;
i) Atender de forma especial, aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem;
j) Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à eficiência da
obra educativa;
k) Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da
programação, frequência e aproveitamento dos alunos;
l) Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola;
m) Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal.
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n) Zelar pela conservação do patrimônio público;
o) Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e morais, com comprometimento,
responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade, postura, ética e respeito.
p) Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras oferecidos pelos órgãos
competentes, mantendo-se atualizado;
q) Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações interpessoais;
r) Manter seu local de trabalho organizado;
s) Vestir-se de forma adequada ao local de trabalho e à ocasião;
t) Estudar e propor à base da vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas
destinadas a simplificar o trabalho e a redução do custo das operações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
3.1. Prestar os serviços de acordo com cronograma fornecido pela Secretaria de Educação;
3.2. Desempenhar com zelo, dedicação e assiduidade as atividades e tarefas pertinentes à sua função,
atendendo as necessidades da CONTRATANTE.
3.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado.
3.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive
despesas com seguro, diárias, viagens e hospedagens, resultantes da execução do CONTRATO.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de prestação dos serviços será retroativo ao dia 23/06/2017 com término no dia
29/09/2017.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO:
5.1. O valor Global do CONTRATO é de R$ 5.489,79 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e
setenta e nove centavos) que serão pagos em 4 (4) parcelas mensais e iguais de R$ 1.372,44 (um mil
trezentos e setenta e dois e quarenta e quatro centavos), sendo que a primeira será paga até o dia 15
de julho de 2017 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mediante apresentação de Nota
Fiscal.
5.2. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pelo CONTRATADO ao responsável pelo recebimento
dos serviços prestados.
5.3. O pagamento será efetuado ao CONTRATADO, através de depósito em conta, em até 10 dias da
apresentação da nota fiscal/fatura.
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE:
6.1. Não haverá reajuste durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta da dotação orçamentária de nº
06.01.2.015.3.3.90.36.06.00.00.00 (066/2017).
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto deste Contrato, se sujeita o CONTRATADO às
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:
8.1.1. multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, por
dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).
8.2. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia
defesa, aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93,
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e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) bem(ns) não entregue(s) ou serviço(s) não
prestado(s).
8.3. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o
pagamento delas não exime o CONTRATADO da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos
que seu ato punível venha acarretar ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA – DO VÍNCULO
9.1 - Os serviços prestados, objeto do presente contrato, pelo CONTRATADO, não geram nenhum
vínculo de trabalho subordinado de regência trabalhista ou administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. A inadimplência parcial ou total das cláusulas e condições estabelecidas neste termo de
CONTRATO, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por
rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento, ficando a critério do CONTRATANTE, declarar rescindido o presente CONTRATO, nos
termos desta cláusula e/ou aplicar a (s) multa (s) prevista (s) neste termo e as demais penalidades
previstas na Lei nº 8.666/93.
10.2. A CONTRATADA reconhece em favor da CONTRATANTE o direito à rescisão administrativa
unilateral pelo que o contrato poderá ser rescindido pelos motivos e com consequência administrativa
previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
11.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93, o presente
instrumento de CONTRATO será, na forma de extrato, publicado no Diário Oficial Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. Para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO ou de sua execução, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será competente o Foro da Justiça de
Pinhalzinho, SC.
E por assim estarem de acordo, assinam o presente termo
em 3 (três) vias os representantes das partes contratantes,
juntamente com as testemunhas abaixo.
Pinhalzinho, SC, 30 de Junho de 2017.

__________________________
MARIO AFONSO WOITEXEM
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_____________________________
DÉBORA NIEDERLE HERMES
CONTRATADA

Testemunhas:
_________________________
Nome: Sérgio Mazonetto
CPF: 469.369.809-10

_______________________________
Nome: Adair Luiz Niederle
CPF: 073.913.179-69

