
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS E MARCIA 
POZZEBOM ZANELLA. 

 
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, Município de Novo Xingu, pessoa jurídica 
de direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito a Avenida Emilio Knaak, 1160, 
na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho cidade de Novo Xingu – RS, 
doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, MARCIA POZZEBOM 
ZANELLA, inscrita no CPF nº 991.290.350-15, RG nº 4054054087, residente no município 
de Constantina - RS, doravante denominada CONTRATADA, estabelecem o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em conformidade com a Lei nº 8.666/93, 
Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas na Dispensa de Licitação nº 002/2015 e 
consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes acima 
qualificadas têm entre si justas e avençadas o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato, Contratação de Pessoas Físicas para realizarem serviços de 
técnicas artesanais e terapias de grupos visando atender os Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos cujas ações serão desenvolvidas junto ao CRAS – Centro de 
Referencia da Assistência Social. 
 
Parágrafo único – A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE as seguintes 
atividades:  Realizará oficinas terapêuticas nas quais terão atividades desenvolvidas com  
grupos de aproximadamente 20 pessoas, nos quais os pacientes poderão expor suas 
dificuldades, expectativa relacionadas ao sue problema, assim como convivência com 
familiares buscando a reconstrução dos laços familiares e comprometimento da mesma no 
apoio, aceitação e acompanhamento na recuperação do paciente, além da inclusão social. 
 As oficinas deverão incluir atividades físicas, arte terapia, terapias alternativas bem 
como atividades que incluam temas de interesse dos pacientes que possam promover a saúde 
mental através de atividades educativas e trabalhos com as familiares. 
  O trabalho será desenvolvido auxiliando na construção de escolhas saudáveis e 
adequadas pelos indivíduos bem como sua família, para que exista uma maior qualidade de 
vida no seu cotidiano.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços serão executados junto ao CRAS – Centro de Referencia da Assistência 

Social do município de Novo Xingu – RS, compreendendo carga horária semanal de 20 horas. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO 
A CONTRATANTE é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições 
previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará à CONTRATADA, até o 10º dia 
útil do mês subseqüente àquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R$ 560,00 



(quinhentos e sessenta reais). O pagamento será efetuado na sede da CONTRATANTE, 
mediante a emissão de RPA correspondente as horas efetuadas. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO 
O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano, contado a 
partir da data de sua vigência, pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a 
substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices 
econômicos que apuram a inflação anual acumulada. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
O presente contrato terá sua vigência a partir de 03 de agosto de 2015 findando-se em 31 de 
dezembro de 2015, podendo ter a sua duração prorrogada nos termos do Art. 57, §1° e incisos 
da Lei Federal 8.666/93 e legislação pertinente.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a 
outra por escrito com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese 
da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos 
serviços referente ao período. 
Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das 
cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de 
eventual indenização cabível. 
Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do 
presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do 
contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:  
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega da obra;  
c) Multa de 5% ou de 10% sobre o valor contratado, nos casos de  respectivamente, 
inexecução parcial ou total do contrato;  
d) Rescisão unilateral, consensual ou judicial do contrato; 
e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
Municipalidade por prazo até dois (02) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública;  
g) Demais penalidades previstas e admitidas pela Lei n.° 8.666/93, e alterações, não elencadas 
acima. 
h) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor 
atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser 
causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA APLICAÇÃO DA PENA 

A aplicação das penalidades retro mencionadas, isoladas ou cumulativamente, independerá de 
notificação prévia, sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que as ensejar, 
devendo a CONTRATADA ser notificada para no prazo improrrogável de dez (10) dias, se 
quiser, interpor recurso ao Prefeito, objetivando a reconsideração do ato, no entanto, dito 



recurso será recebido apenas no efeito devolutivo e eventualmente reconsiderado o ato, 
numerário retido será devolvido à CONTRATADA sem qualquer acréscimo, seja a que título 
for. 
Parágrafo Único - Em sendo imposta penalidade prevista nas letras “b” a “c” da cláusula 
anterior, a CONTRATADA terá oprazo improrrogável de dez (10) dias, contados da 
notificação de sua imposição, para recolhê-la aos cofres do MUNICIPIO, sob pena de 
pagamento em dobro e sustação de quaisquer pagamentos que estiverem pendentes.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME JURÍDICO 

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo a  CONTRATADA  plena 
autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora 
pactuadas e demais exigências legais. A CONTRATADA responde exclusivamente por 
eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a 
causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente 
caso a CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a 
denunciação da lide, salvo no caso de conduta da própria CONTRATANTE contrária à 
orientação dada pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO DE ELEIÇÃO 

As partes elegem o foro da Comarca de Constantina - RS para qualquer demanda judicial 
relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro. 
 

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o 
presente instrumento em 03 (três) vias originais e de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso. 
 

Novo Xingu - RS, 29 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
 

MARCIA POZZEBOM ZANELLA  

CONTRATADA 

 
Testemunhas: 

 

_____________________________                         _____________________________ 


