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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL 03/2016 

 

 

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS, por intermédio da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS, com sede na Rua Gonçalves Dias, nº 875, 

inscrito no CNPJ sob nº 91.574.764/0001-46, representado pela Prefeita Municipal Nilva Lopes 

Maldaner, casada, professora, CIC/MF nº 529.276.280-68, RG nº 1039419401, residente e 

domiciliada junto a Rua Gonçalves Dias, nº 695, centro, Quinze de Novembro, RS, como 

MUNICÍPIO; e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, 

mantenedora da Escola Especial Franz Hümmler, com sede na cidade de Ibirubá, RS, junto a rua 

Horizonte, nº 298, bairro Pôr do Sol, fone (54) 3324-1883, CNPJ/MF n.º 89.428.080/0001-94, 

neste ato representado pelo seu presidente, Sr. Gastão Oswaldo Zart, brasileiro, casado, RG 

7013975995, CPF 142.644.470-20, residente e domiciliado na rua General Osório, nº 1772, na 

cidade de Ibirubá/RS, a seguir denominada simplesmente APAE/IBIRUBÁ, celebram o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em observância ao processo de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IL 03/2016, regendo-se pela Lei 8.666/93 e 

alterações, pelo Código Civil Brasileiro e legislação pertinente, pelos termos da proposta e 

cláusulas seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais especializados 

de educação especial a serem destinados a alunos portadores de necessidades especiais 

encaminhados pelo município de Quinze de Novembro, RS, visando assegurar recursos e 

serviços educacionais suficientes para garantir o ensino-aprendizagem dos mesmos, de acordo 

com as especificações constantes deste contrato, e da proposta da CONTRATADA que, 

independentemente de transcrição, integram este instrumento. 

1.2. Proporcionar além de atendimento Pedagógico aos alunos portadores de necessidades 

educativas especiais do Município de Quinze de Novembro/RS, atender de forma inclusiva as 

seguintes áreas: Psicológica, Fonoaudióloga e Fisioterápica, criando condições para o 

desenvolvimento de oportunidades e habilidades através dos atendimentos especializados, 

oferecendo aos mesmos uma estrutura educacional em condições adequadas para o atendimento 

nos níveis moderado e severo. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO  

2.1. A APAE/Ibirubá oferecerá a todos os alunos encaminhados pelo município de Quinze de 

Novembro/RS, atendimento na Escola Especial Franz Hümmler, contando com toda sua 

estrutura física, utilizando-se de todos os bens nela integrados, nas seguintes áreas: Pedagógica, 

Psicológica, Fonoaudióloga e Fisioterápica, devendo atender aos seguinte requisitos: 

- Atendimento pedagógico diário; 

- Atendimento técnico complementar de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia semanais; 

- Execução de aulas complementares de informática, artes (coral, teatro e dança), educação física 

e ensino religioso; 
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- Execução de oficinas/palestras, tendo por tema a responsabilidade dos pais frente ao filho com 

deficiência e Inclusão Social; 

- Passeios de estudo e de conhecimentos gerais para os alunos e familiares, conforme 

programação da escola. 
 

2.2. Deverá ser mantida pela instituição, em benefício da coletividade de alunos matriculados, 

uma equipe multidisciplinar composta de, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  

• Professoras para atendimento pedagógico, educação física, informática e artes. 

• Psicopedagoga; 

• Fonoaudióloga; 

• Fisioterapeuta; 

• Merendeira; 

• Faxineira; 

• Motorista; 

• Responsável administrativo. 

2.3. Para o cumprimento do objeto deste termo, a APAE/IBIRUBÁ se obriga a oferecer aos 

alunos todo o recurso necessário ao seu atendimento, não podendo utilizar nem permitir que 

terceiros utilizem os mesmos para fins de experimentações, devendo atendê-los com dignidade e 

respeito, de modo universal igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços 

e notificar o município em caso de eventual modificação de sua razão social ou de seu controle 

acionário, ou mudança de seu controle social. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A APAE/Ibirubá oferecerá a todos os alunos encaminhados pelo município de Quinze de 

Novembro/RS, atendimento na Escola Especial Franz Hümmler, mantendo durante o prazo 

contratado aos alunos portadores de necessidades especiais uma estrutura educacional em 

condições adequadas para o atendimento com a disponibilização de docentes habilitados, salas e 

equipamentos adequados, serviços especializados de apoio, abrangendo todo e qualquer material 

de consumo, material de expediente, material de limpeza, higiene, material para conservação de 

bens imóveis necessários à conservação e adaptação do prédio; pagamento de serviços prestados 

por terceiros, gás, água, luz, telefone, tarifas postais, serviços de conservação de bens móveis e 

equipamentos, manutenção de veículo, transporte de pessoal executado por terceiros, excursões, 

aquisição de equipamentos e material de longa duração, computador, etc.; ferramentas, utensílios 

de copa, cozinha, louças, talheres, panelas, etc.; material didático (brinquedos e outros materiais 

necessários para terapia), material esportivo, atualização dos professores (inscrições, viagens, 

estadias). 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE. 

4.1. O MUNICÍPIO realizará o seguinte pagamento à APAE/IBIRUBÁ, em parcela única, em 

até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato:  

a) R$ 3.227,00 (três mil, duzentos e vinte e sete reais) por ano letivo, para a totalidade de 

alunos encaminhados pelo Município. 
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4.2. O preço é considerado completo e abrange todos os tributos, impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais, fornecimento de mão-de-obra, especializada ou não, leis 

sociais, seguros, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de 

pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no contrato. 

4.3. O MUNICÍPIO poderá, nos termos do art. 31, parágrafo 1º da Lei 8212/91, reter 

importâncias devidas à CONTRATADA até a regularização de suas obrigações sociais, 

trabalhistas e contratuais. 

4.4. Os valores estipulados poderão ser revisados monetariamente após um período de 12 (doze) 

meses, utilizando-se para tal, o índice INPC ou outro que vier substituí-lo. As revisões 

independerão de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no processo administrativo a origem e 

autorização das correções. 

4.5. O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente ou ordem de pagamento, 

ou na tesouraria do município, e todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, contribuições 

ou outras, serão suportadas pela APAE/IBIRUBÁ. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 

5.1. O presente contrato terá vigência pelo período de 14 de março de 2016 a 14 de dezembro de 

2016. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE CIVIL  

6.1. A APAE/IBIRUBÁ é responsável pela indenização de dano causado ao aluno matriculado, 

decorrentes de ato ou omissão vo1untária, negligência, imperícia ou imprudência praticados por 

seus empregados e/ou colaboradores, ficando assegurado ao credenciado o direito de regresso. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  

7.1. O objeto do presente contrato tem garantia vinculada ao período de execução dos serviços, 

ficando a CONTRATADA responsável, neste período, por todos os encargos decorrentes de 

defeitos, irregularidades e/ou ilegalidades no atendimento executado. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O MUNICÍPO manterá de forma vinculada a execução do objeto, prepostos seus, 

devidamente credenciados, daqui por diante designados como FISCALIZAÇÃO, com autoridade 

para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços 

prestados, desde já definido o Departamento Municipal de Educação e Desporto, através de seus 

servidores, responsáveis pela verificação da conformidade com as especificações expostas no 

presente contrato, podendo recusar e/ou suspender os serviços, caso constatarem falhas na sua 

execução, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.  

8.2. As relações mútuas entre o MUNICÍPIO e a APAE/IBIRUBÁ serão mantidas por 

intermédio da FISCALIZAÇÃO. De outra parte, as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a 

APAE/IBIRUBÁ, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, convenientemente numeradas, 
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em 2 (duas) vias, uma das quais ficará em poder do transmitente, depois de visada pelo 

destinatário, só assim produzindo seus efeitos. 

8.3. A APAE/IBIRUBÁ é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização da execução dos serviços 

contratados. 

8.4. É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem 

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a APAE/IBIRUBÁ e sem que esta tenha direito a 

qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar 

da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em 

serviço executado. 

8.5 - A APAE/IBIRUBÁ obriga-se a retirar do local da execução do objeto imediatamente após 

o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer empregado, colaborador, tarefeiro, 

ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a demonstrar conduta nociva, 

incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil para com os fiscais ou prepostos do 

MUNICÍPIO. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

9.1. Constitui direito do MUNICÍPIO receber o objeto deste contrato nas condições avençadas. 

9.2. Constitui obrigação do MUNICÍPIO efetuar o pagamento ajustado, além de disponibilizar a 

todos os alunos do município de Quinze de Novembro/RS deslocamento gratuito até a Escola 

Especial Franz Hümmler. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA APAE/IBIRUBÁ; 

10.1 - Constitui direito da APAE/IBIRUBÁ receber o valor ajustado, na forma e prazo 

convencionados. 

10.2 - Constituem obrigações da APAE/IBIRUBÁ: 

a) prestar os serviços na forma ajustada, respeitando as regras constantes no presente contrato de 

prestação de serviços; 

b) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução 

deste contrato de prestação de serviços; 

c) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no processo de inexigibilidade de licitação; 

d) apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo as exigências da 

legislação em vigor quanto às obrigações assumidas; 

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a utilizarem os equipamentos individuais indicados para 

elidir a periculosidade e/ou insalubridade, porventura existentes, na execução das tarefas 

necessárias à realização das diversas atividades contratadas; 

f) cumprir a legislação pertinente às relações que se estabeleçam com terceiros, eximindo-se a 

Prefeitura de quaisquer responsabilidades decorrentes desses ajustes e/ou contratos. 

g) Oportunizar a aprendizagem a portadores de necessidades especiais, com padrão de qualidade, 

incentivando assim a autonomia, integração e socialização dos alunos, buscando uma melhor 

qualidade de vida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. A APAE/IBIRUBÁ reconhece os direitos do MUNICÍPIO, previstos no art. 77 da Lei 

8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 

11.2. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do MUNICÍPIO nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração; e  

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

11.3. Em caso de rescisão, a APAE/IBIRUBÁ terá direito a receber o pagamento correspondente 

ao serviço executado. 

11.4. A APAE/IBIRUBÁ poderá rescindir o presente contrato, na hipótese de atraso superior a 

90 (noventa) dias, pelo MUNICÍPIO, dos pagamentos devidos. 

11.5. Considera-se rescindido, automaticamente, o contrato nas hipóteses de declaração de 

inidoneidade e suspensão do direito de contratar, previstas na cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

12.1. A APAE/IBIRUBÁ sujeita-se às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

a) advertência por escrito, no caso de falta de presteza e eficiência constatada nos serviços 

previstos no contrato; 

b) multas sobre o valor total pago, no percentual de: 

• 10% nos casos de inexecução total ou execução imperfeita dos serviços; 

• 7% nos casos de execução parcial ou em desacordo com as especificações a serem 

seguidas; 

• 5% por descumprimento de cláusula contratual ou descumprimento de norma de 

legislação pertinente; 

• 1% ao dia em caso de não solução de irregularidades de que tenha sido advertida. 

c) suspensão do direito de participar de licitações e contratar com o MUNICÍPIO por 1 (um) ano 

no caso de reiterado descumprimento das obrigações contratuais; e  

d) Declaração de inidoneidade para participar de licitação junto ao MUNICÍPIO, na hipótese de 

recusar-se à prestação dos serviços contratados. 

12.2. No caso de imposição de multa, o respectivo valor será deduzido dos créditos da 

APAE/IBIRUBÁ na data em que o Município pagar o valor devido ou será tratado de forma 

judicial, nos termos da lei vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

07 GERÊNCIA DESENV. HUMANO - EDUCAÇÃO 

07. 02 Gastos com Recursos do FUNDEB 

1236100472.025000 – Manutenção do ensino com recursos do Fundeb  

3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Verba 1696 
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Ibirubá, RS, para dirimir eventuais litígios decorrentes da 

execução deste contrato. 

  
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual forma, teor e valor, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, produzindo desde 

logo seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Quinze de Novembro, RS, 14 de março de 2016. 

 

  

 

                                                        NILVA LOPES MALDANER     

         Prefeita Municipal                                                            

MUNICÍPIO  

GASTÃO OSWALDO ZART  

   Presidente APAE/Ibirubá                                                                                                                    

 

 

Visto: 

 

               Délvio Jung 

Assessor Jurídico – OAB.RS 60.020 

 

 

Testemunhas: 

 

1_______________________________  2_______________________________ 

Nome:       Nome: 

CIC/MF:      CIC/MF: 


