
CONTRATO EMERGENCIAL Nº 039/2021 

TERMO DE CONTRATO N.º 039/2021 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTENCIA SOCIAL E LB PRODUÇÕES 

E OFICINAS ARTÍSTICAS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZAÇÃO 

DE OFICINAS ARTÍSTICAS, A SEREM 

PRESTADAS DE ACORDO COM A 

TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 

SOCIAS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS (SCVF), NO SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS 

FAMÍLIAS (PAIF), NO SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E 

INDIVÍDUOS (PAEFI), DE PORANGATU/GO. 

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

PORANGATU, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 

39.772.625/0001-07, situado na Avenida Mutunópolis, Setor Pilão de Pedra, 

Porangatu/GO, representado pela Gestora Municipal de Assistência Social a Sra. 

LARYSSA PAIVA ROCHA VALADARES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o 

nº 016.054.191.33 e RG nº 4776070 DGPC/GO e residente e domiciliada na cidade 

Porangatu/GO. 

LB PRODUÇÕES E OFICINAS ARTÍSTICAS, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.849.836/0001-51, estabelecida na Rua Castelo Branco, Qd. 06, Lt. 05, Setor Sul, na 

cidade de Porangatu/go, CEP: 76550-000, com o e-mail 

LORENABATISTA34@gmail.com   telefone nº (62) 99524-5455,neste ato representado 

pelo seu Representante Legal, Sr. LORENA BATISTA LOPES, portadora do RG nº 

6365355 SSP/GO, inscrita no CPF sob nº 703.994.771-44, residente e domiciliado em 

Porangatu/GO, doravante denominado CONTRATADO. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, 

instruído no processo administrativo nº 19012/2021 (Dispensa Nº 030/2021), mediante as 

cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para realização de 

oficinas artísticas, a serem prestadas de acordo com a Tipificação Nacional de 

Serviços Socias assistenciais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCVF), no Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias 

(PAIF), no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às famílias e 

indivíduos (PAEFI), de Porangatu/GO, conforme especificações constantes do 

Anexo I da dispensa nº 0030/2021. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.1. Os profissionais a serem contratados deverão exercer atividades inerentes ao cargo, 

de modo a dar efetividade às oficinas do CRAS, com destaque para aquelas voltadas para 

ao desenvolvimento de conhecimentos/habilidades ligadas a ações de trabalho, geração 

de renda, esporte e lazer. 

Na proteção Social Básica além da oferta do serviço de Proteção e Atendimento Integral 

a Família (PAIF), também é dedicado a (SCFV) com a intenção de acrescentar o trabalho 

social com famílias, com o fim de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade 

e risco social. 

2.2. Os serviços solicitados relacionados a instrutores de artes cênicas: Dança, teatro e 

musica para realizarem atividades socio culturais com os usuários do SCFV 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1. O valor total deste contrato para o período de sua vigência é de R$ 16.000 (dezesseis 

mil reais), sendo seu valor mensal descrito de acordo com a tabela a baixo:  

DESCRIÇÃO HORAS VALOR MENSAL 

Orientador Social 30 Horas Semanais R$ 1.800,00 

Oficina de Dança (Ballete Jazz) 40 Horas Semanais R$ 2.000,00 

Oficina de Ginástica e circo 30 Horas Semanais R$ 2.000,00 

Oficina de Teatro 40 Horas Semanais R$ 1.800,00 

Oficina de Violão e guitarra 20 Horas Semanais R$ 1.500,00 

Oficina de Bateria 20 Horas Semanais R$ 1.500,00 

Pedagogo Artístico Social 40 Horas Semanais R$ 2.000,00 

Orientador Musical (Ensino de 

Teoria Musical e Maestro)  

40 Horas Semanais R$ 1.900,00 

Oficina de Percussão 20 Horas Semanais R$ 1.500,00 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da dotação 

orçamentária: MANUT. DAS ATIV. DO FMAS nº 15.51.08.244.1701.2.240 

3.3.90.39.00 FICHA 497 FONTE 229.628 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo de vigência deste contrato será de (01) mês, contado a partir da sua 

assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

6.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 



6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar a prestação de serviço dentro das especificações e/ou condições contratadas; 

b) Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE a execução do objeto; 

c) Responder pelos danos causados diretamente à Administração, por sua culpa ou dolo, 

quando da execução do objeto em apreço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;  

d) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução do contrato, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e 

contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Governo; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação em especial no tocante à regularidade 

perante a Fazenda, INSS e FGTS; 

f) Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE; 

g) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados 

nos locais de entrega especificados; 

h) Substituir, sempre que exigida pela CONTRATANTE e independentemente de 

justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina 

da CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público. 

i) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas decorrentes da execução do 

Contrato, ainda, por todos os danos e prejuízos que causar a seus funcionários ou a 

terceiros em virtude de execução do presente. 

j) Ressarcir à Administração quaisquer danos ou prejuízos causados em decorrência da 

execução do objeto. 

k) Assumir inteira responsabilidade administrativa, penal, civil e pelos danos causados 

ao Município ou a terceiros, decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Termo de 

Referência. 

l) Arcar com todas as despesas relativas à prestação de serviços a si adjudicados tais 

como, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais.  

m) Responder, perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos 

assumidos ou gerados, em razão da prestação de serviços.  

n) Informar ao Gestor do Município, sobre qualquer falha ou irregularidade nos pedidos 

por parte do órgão solicitante, ou falha na prestação do serviço;  

o) Cabe à contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer 

exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do contrato, sem que disso 

decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de 

acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 

CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao serviço contratado, inclusive 

perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, 

irregularidade ou desconformidade observada na execução do contrato. 



6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Comunicar à CONTRATADA qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto; 

b) Proporcionar as facilidades necessárias ao bom desempenho do objeto contratado; 

c) Fiscalizar a execução do objeto, podendo recusar qualquer serviço que não esteja de 

acordo com as condições e exigências especificadas; 

d) Designar servidor para acompanhar a execução do Contrato; 

e) Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal discriminativa, em duas 

vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue 

atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado na proposta 

da CONTRATADA e o constante neste Contrato e na nota de empenho, no prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, devendo para isto ser indicada a agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. 

f) Expedir as Autorizações de Serviços; 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a 

fiel execução do contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela servidora Francimar Rodrigues de Andrade, CPF: 360.446.521-49. 

7.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito 

pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

7.3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

9.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento do CONTRATADO, o 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 

valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

9.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o CONTRATADO terá 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

DO CONTRATO 

10.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e vincula-se a Dispensa de 

Licitação nº 016/2021, constante do processo nº 19012/2021, bem como à proposta do 

CONTRATADO. 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

11.1 Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal discriminativa, em duas 

vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue 

atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado na proposta 

da licitante vencedora e o constante no contrato e na nota de empenho, no prazo não 

superior a 30 (trinta) dias, devendo para isto ser indicada a agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, conforme as seguintes 

comprovações: 

11.1.2. Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social – CND; 

11.1.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

11.1.4. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA; 

11.1.5. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 

11.2. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores.  

11.3. Quando os resultados das operações apresentarem 03 (três) casas decimais ou 

mais, deverão ser eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para 

valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimais.  

11.4. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias 

úteis, contado da data da protocolização junto à Administração, da nota fiscal/fatura e dos 

respectivos documentos comprobatórios, caso estes forem exigidos pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do 

CONTRATADO. 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO na pendência de qualquer 

uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços 

ou compensação financeira: 

11.5.1. Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade 

do fornecimento; 

11.5.2. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF), e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de 

seu domicílio ou sede. 

11.8. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente, até que o CONTRATADO providencie as medidas 

saneadoras.  

11.8.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação 

e protocolização junto à Administração do documento fiscal com as devidas correções, 

fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE, nem 

deverá haver prejuízo da prestação de serviços pelo CONTRATADO. 

11.9. O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste 

contrato. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS. 

12.1. Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além 

da prática dos atos previstos nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal nº 8.666/93 ou em 

dispositivos de normas que vierem a substituí-los. 

§ 1º - À ADJUDICATÁRIA/CONTRATADA, que incorra nas faltas referidas nesta 

cláusula, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla 

defesa e o contraditório, as sanções previstas nos art. 86 a 88 da Lei federal nº 8.666/93; 

§ 2º - Nas hipóteses previstas no § 1º desta cláusula, o interessado poderá apresentar sua 

defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação do ato, sendo facultada a 

produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que 

as indicou. 

§ 3º - A inexecução contratual, total ou parcial, inclusive por atraso injustificado no 

cumprimento do ajuste, sujeitará a CONTRATADA, além das sanções referidas no § 1º 

desta cláusula, à multa, calculada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 

seguintes limites máximos: 

a) Em caso de descumprimento total da obrigação: 10% (dez por cento) sobre o valor da 

nota de empenho ou do contrato; 

b) Em caso de descumprimento parcial da obrigação: multa proporcional à parcela do 

fornecimento não entregue, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação não 

adimplida; 

c) Multa moratória de 0,3% (três décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

e de 0,7% (sete décimos por cento) por dia subsequente ao trigésimo, calculada sobre o 

valor da parcela do fornecimento não realizada, limitada a 10% (dez por cento) do valor 

da parte do fornecimento não cumprido. 

§ 4º - A critério da CONTRATANTE, as multas previstas poderão ser aplicadas isoladas 

ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela 

contratada, sem prejuízo de eventual rescisão contratual. 

§ 5º - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será deduzida dos valores 

eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, poderá, em qualquer caso, ser 

paga espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da 

intimação da decisão ou cobrada judicialmente. 

§ 6º - A(s) multa(s) a ser(em) aplicada(s) não impede(m) que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei. 

§ 7º - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

§ 8º - As sanções de advertência, suspensão de licitar e de impedimento de contratar e a 

declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a 

de multa. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO. 

13.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro 

da cidade de Porangatu/GO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, 

são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADO, e 

pelas testemunhas abaixo. 

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE PORANGATU/GO, 12 de maio de 2021. 

 

LARYSSA PAIVA ROCHA VALADARES  

GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATANTE 

 

LB PRODUÇÕES E OFICINAS ARTÍSTICAS 

CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS 

1ª __________________________   2º ______________________________ 

CPF ________________________   CPF _____ 
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