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Contrato nº 088/2021 

Processo nº. 200/2021 

Pregão Presencial nº. 116/2021 

 

 

Contratação de empresa e ou profissional autônomo para 

prestação de serviço para ministrar oficinas de Corte e Costura 

em Guaranésia e no Distrito de Santa Cruz da Prata, para atender 

às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social que entre si celebram o município de Guaranésia e 

RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA 88673251672. 

 

 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de 

direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui 

Barbosa, nº. 40, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, 

Gestão Administrativa 2021/2024, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, portador do 

RG nº MG-2.867.333 e do CPF nº. 472.513.876-20, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado por seu secretário Sr. 

Paulo Marcos Teixeira, brasileiro, casado, servidor público, residente e domiciliado na 

Rua Roque Talibertti, nº 61, Residencial JR, nesta cidade, CPF nº. 000.256.136-00 e 

RG nº. M.6.805.439 por solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, neste ato representado por sua secretária, Srtª. Maria 

Eugenia Souza Pelicer, brasileira, solteira, portadora do RG n º 23.111.947-1 SSP/MG 

e do CPF nº 861.325.046-72, residente e domiciliada a Rua Major Urias, nº. 261, no 

Centro em Guaranésia/MG, e do outro lado a empresa RENATA FERREIRA DE 

OLIVEIRA 88673251672, estabelecida na Chácara Califórnia nº 01, Zona Rural de 

Guaxupé/MG, inscrita no    CNPJ    sob    o    nº. 43.137.716/0001-48, representada    

por sua titular, a Senhora Renata Ferreira de Oliveira, brasileira, casada, empresária, 

portadora do RG n.º MG 6.518.825 SSP/MG e do CPF n.º 886.732.516-72, firmam o 

presente contrato nos termos constantes da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, nas 

condições seguintes: 

 

 1. DO OBJETO. Contratação de profissional ou empresa, para prestação de 

serviço para ministrar oficinas de Corte e Costura em Guaranésia e no Distrito de 

Santa Cruz da Prata, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. 

 

 2. DO VALOR. Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA o valor mensal de R$ 4.158,00 (quatro mil, cento e cinquenta e oito 
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reais); e o valor total deste contrato em R$ 49.896,00 (quarenta e nove mil, 

oitocentos e noventa e seis reais), (conforme especificações e detalhamento do 

Anexo I deste instrumento), mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal 

devidamente aprovada pelos diretores requisitantes, responsáveis pela fiscalização 

dos serviços. 

§ 1º Na Nota Fiscal/Fatura deverá estar destacado os valores relativos ao IR, 

INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e ao ISSQN, caso ocorra o fato gerador 

destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento. 

§ 2º Fica expressamente estabelecido que no preço acima estejam incluídos 

todos os custos diretos e indiretos, referente ao objeto da presente licitação. 

3. DO PAGAMENTO.   

 3.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da 

data do protocolo da nota fiscal, que deverá ser emitida mensalmente, acompanhada 

dos respectivos documentos fiscais, já deduzido o valor referente ao ISSQN, quando 

este seja devido no Município de Guaranésia, além do valor referente aos demais 

tributos incidentes (Contribuições Sociais, IR, etc.) quando a lei determine a retenção.  

3.2. As Notas Fiscais deverão vir acompanhas das seguintes certidões de 

regularidade fiscal:  

a) Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais; 

b) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 

c) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade de todos os tributos municipais emitida pela 

Fazenda do Município do licitante. A certidão de regularidade deve englobar tanto os 

débitos mobiliários quanto os débitos imobiliários, podendo ser apresentada em 

certidão única, que abranja qualquer débito com o município, como em certidões 

distintas para os débitos mobiliários e imobiliários 

 3.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou na 

Secretaria de Finanças a critério desta. 

3.4.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 

à Contratada e seu vencimento passará a contar da entrega das notas fiscais/faturas 

válidas. 

 

4. DO REAJUSTE. O preço pelo qual será contratado o serviço será fixo e 

irreajustável, salvo nos casos previstos em Lei. 

 5. DAS OBRIGAÇÕES. 

 5.1 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações 

da CONTRATANTE; 

b) Cumprir os horários e todos os serviços designados pela CONTRATANTE; 
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c) Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros por sua culpa ou dolo; 

d) Cumprir portarias e decretos do Município; 

e) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 

habilitação compatíveis com a obrigação assumida; 

f) Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE; 

g) Caso o profissional tenha que se afastar ou ausentar deverá ser 

apresentado, um professor substituto com as mesmas qualificações exigidas neste 

edital, para não haver interrupção na execução dos serviços. 

5.2 São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios já estabelecidos 

anteriormente; 

b) Manter preposto para acompanhar a execução do serviço, objeto deste 

contrato, declarando o recebimento de acordo com os serviços especificados, bem 

como atestando a qualidade dos serviços adquiridos, tomando as providencias 

cabíveis caso não atendam as especificações da solicitação. 

c) Notificar o contratado, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

encontradas na execução do objeto deste contrato e/ou a substituição do serviço que 

não atender as especificações. 

 

 6. DAS PENALIDADES. O Contratado que descumprir quaisquer das cláusulas 

ou condições do presente instrumento ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 

86 e 87 da Lei n° 8.666/93 

 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS.A s despesas com a prestação dos 

serviços objeto do presente contrato correrá pelas seguintes dotações orçamentárias: 

 

Ficha Elemento/Dotação 

527- Manutenção Das Atividades Sec. Munic. Desenvolvimento 

Social - Outros Serviços de Pessoa Física 

02.91.01.08.122.0052.2.086 

3.3.90.36.99 
528- Manutenção Das Atividades Sec. Munic. Desenvolvimento 

Social - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

02.91.01.08.122.0052.2.086 

3.3.90.39.99 
544- Manutenção Atividades do CRAS/Assistência Social - Outros 

Serviços de Pessoa Física 

02.91.02.08.122.0052.2.089 

3.3.90.36.99 
545- Manutenção Atividades do CRAS/Assistência Social - Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

02.91.02.08.122.0052.2.089 

3.3.90.39.99 
550- Manutenção Das Atividades FMAS/IGD  - Outros Serviços de 

Pessoa Física 

02.91.02.08.122.0052.2.136 

3.3.90.36.99 
551- Manutenção Das Atividades FMAS/IGD  - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

02.91.02.08.122.0052.2.136 

3.3.90.39.99 
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554- Manutenção do Centro De Convivência Do Idoso - Outros 

Serviços de Pessoa Física 

02.91.02.08.241.0120.2.071 

3.3.90.36.99 
555- Manutenção do Centro De Convivência Do Idoso - Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

02.91.02.08.241.0120.2.071 

3.3.90.39.99 
560- Proteção Básica Especial/PAIF  - Outros Serviços de Pessoa 

Física 

02.91.02.08.243.0122.2.092 

3.3.90.36.99 
561- Proteção Básica Especial/PAIF  - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica 

02.91.02.08.243.0122.2.092 

3.3.90.39.99 
568- Indice De Gestão Descentralizada/SUAS  Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

02.91.02.08.244.0125.2.152 

3.3.90.39.99 
571- Piso Mineiro De Assistência Social - Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica 

02.91.02.08.244.0125.2.154 

3.3.90.39.99 
 

 8. DA VIGÊNCIA. O presente instrumento terá vigência a partir de sua 

assinatura e validade pelo prazo de 12 (doze) meses, finalizando em 25/10/2022, 

podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº. 8.666/93. 

 9. DA RESCISÃO. Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista 

direito à contratada indenização de qualquer espécie quando: 

I - Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a 

parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 

II - A parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em 

parte, sem prévia e expressa autorização do contratante; 

III - Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos art. 77 ao art. 80 da 

Lei n. 8.666/93. 

IV - Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato; 

V - No caso de acordo entre as partes, atendida a conveniência dos serviços, 

mediante lavratura de termo próprio ou conclusão dos serviços contratados ou por 

ocasião da conclusão destes, conforme objeto da licitação; 

VI - Quando houver deficiência na prestação do serviço; 

VII - Quando a CONTRATADA reiteradamente desobedecer aos preceitos 

estabelecidos; 

VIII – Se houver abandono total ou parcial do serviço; 

IX - Não forem iniciadas as atividades no prazo previsto. 

10. DA PUBLICIDADE. O extrato do presente contrato será publicado na 

imprensa oficial, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993.  

11. DO FORO. Fica eleito o foro da comarca de Guaranésia/MG, como 

competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente contrato, 

com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito e declaram conhecer todas as 

Cláusulas contratadas. 

 

Guaranésia/MG, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

Paulo Marcos Teixeira 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

 

 

Maria Eugenia Souza Pelicer 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

 

 

Renata Ferreira de Oliveira 

RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA 88673251672 

Contratada 
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Anexo I do Contrato nº.088/2021 
 

 

DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 

 Ministrar aulas de acordo com o planejamento elaborado, facilitando, acompanhando e 

avaliando o processo de ensino/aprendizagem, através do desenvolvimento de competências 

que envolvam conhecimentos e habilidades manuais e operação e manuseio das máquinas 

retas, overlock, zig zag, travete, galoneira e elastiqueira. Além de execução de operações 

básicas de costura em máquinas industriais; 

 Elaborar relatórios mensais de atividades desenvolvidas; 

 A Contratante disponibilizará as máquinas industriais e o material necessário para a 

prestação dos serviços; 

 

Especificação Carga Horária Unidade Quant. 
Anual 

Preço 
unitário/ 

aula 

Preço Total  

Instrutor de Corte e Costura 

de roupas íntimas (Lingerie) e 

na Confecção lixeiras para 

automóveis, panos de prato, 

almofadas, toalhas de mesa, 

flanelinhas, entre outras. O 

profissional referenciado 

deverá ter Ensino Médio e 

Certificado do curso de corte e 

costura de peça1s íntimas 

(lingerie) e confecção de 

Confecção lixeiras para 

automóveis, panos de prato, 

almofadas, toalhas de mesa, 

flanelinhas, entre outras. O 

material e o maquinário serão 

disponibilizados pela 

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social. 

Demanda: 06 grupos de 10 

pessoas cada, sendo 04 

grupos em Guaranésia e 02 

grupos em Santa Cruz da 

Prata 

16 horas semanais em 
Guaranésia 

08 horas semanais no 
Distrito de Santa Cruz 
da Prata 

 

 

Local: Rua João 

Magalhães Mafra, nº. 16 

– COHAB I em 

Guaranésia/MG e no 

CRAS de Santa Cruz da 

Prata. 

hora 1.296 R$ 38,50 R$ 49.896,00 
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DA DEMANDA DOS SERVIÇOS. Os serviços deverão ser prestados por profissionais 

habilitados, os horários e datas das oficinas serão definidos pela SMDS, em conjunto com a 

contratada, sendo distribuídos de segunda-feira à quinta feira, nos períodos vespertino e 

noturno em Guaranésia e no Distrito de Santa Cruz da Prata. 

 

DA CARGA HORÁRIA E PARTICIPANTES: 06 grupos de 10 pessoas cada, sendo 04 grupos 

em Guaranésia e 02 grupos em Santa Cruz da Prata.  

 

DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

No Município: Antiga Cozinha da COHAB - Serviços dos Cursos de Qualificação Profissional 

Rua João Magalhães Mafra, nº. 16 – COHAB I – Guaranésia/MG 

 

No Distrito de Santa Cruz da Prata: CRAS de Santa Cruz da Prata 

Rua Francisco de Assis e Silva, nº. 1.033 – Pássaro da Ilha 
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