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CONTRATO PUBLICO ADMINISTRATIVO Nº 89/2022 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

                                                                                                        

Termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, o 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, entidade Jurídica de Direito Público, 

cadastrada no CNPJ 82.939.232/0001-74, com endereço à Rua 

Expedicionário esquina com João Batista de Almeida, nº 323, neste ato 

representado pelo Secretário de Industria, Comércio e Turismo o Sr. 

Aparicio Valério Borba Duarte, CPF nº 194.978.069-49, doravante 

denominado de CONTRATANTE, e o SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  – Departamento Regional de 

Santa Catarina, por meio da Regional Centro Oeste, inscrito no CNPJ sob 

nº 03.774.688/0051-14, com sede na Av. JK, 320 - Nossa Senhora de 

Lourdes, Campos Novos - SC, 89620-000, neste ato representado por sua 

Gerente Executiva,  Sra. Silvana Meneghini, inscrita no CPF nº 

892.834.909-59, doravante denominado CONTRATADA, em 

conformidade com o Processo Administrativo nº 22/2022 DL nº 

02/2022, e com amparo no Art. 24, inciso XIII da Lei n. 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato refere-se à prestação de Serviços Educacionais para a oferta de 05 
(cinco) vagas no Curso Técnico em Mecânica com execução na unidade do SESI/SENAI de 
Capinzal, 15 (quinze) vagas no Curso Técnico em Eletrotécnica, com execução na unidade do 
SESI/SENAI de Campos Novos. 
 

CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES DO SENAI 

São obrigações do SENAI: 
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a) Realizar a gestão técnica, pedagógica e administrativa; 

b) Disponibilizar equipe qualificada para o desenvolvimento metodológico; 

c) Disponibilizar infraestrutura física adequada; 

d) Realizar a manutenção de infraestrutura completa no espaço onde ocorre o programa;  

e) Providenciar materiais de consumo e didático-pedagógicos; 

f) Promover a formação inicial, continuada e em serviço do profissional contratado; 

g) Realizar controle de frequência dos alunos de acordo com a proposta do programa; 

h) Apresentar, após finalização do programa, relatório à CONTRATANTE, contendo o 

movimento do período, no que se refere à frequência e ao desempenho dos alunos; 

i) Fornecer Certificado de Conclusão ao aluno que atender aos requisitos de certificação; 

j) Os alunos estarão sujeitos aos estatutos e regramentos do SENAI. 

 

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Fornecer ao SENAI toda a documentação exigida para efetivação da matrícula dos alunos, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis de antecedência ao início das aulas; 

b) Mobilizar a participação do aluno das atividades educativo-pedagógicas do programa em 

que estiver matriculado, de acordo com o cronograma apresentado pelo SENAI; 

c) Formar turma (s) de alunos conforme número estipulado; 

d) Efetuar o pagamento dos valores previstos neste instrumento. 

 

CLÁUSULA 4ª – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATANTE pagará ao SENAI o valor total de R$ 76.250,88 (setenta e seis mil e 

duzentos e cinquenta reais), sendo R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos) /por mês para cada aluno indicado pela CONTRATANTE, referente ao custeio parcial 

de 30% do valor da parcela mensal do curso mediante emissão de Nota Fiscal em nome da Prefeitura 

Municipal de Campos Novos, sendo emitidas até o 15º dia de cada mês. 
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Parágrafo 1º – A CONTRATANTE pagará o total de 24 parcelas mensais, durante o período de 

realização do curso; 

Parágrafo 2º – O SENAI deverá enviar por e-mail o documento fiscal para o setor de compras do 

CONTRATANTE Telefone: 49 3541 6214 | E-mail: compras@camposnovos.sc.gov.br. 

Parágrafo 3º – Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, será aplicada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

Parágrafo 4º – Os valores correspondentes ao período de abril de 2023 a dezembro de 2023, serão 

reajustados de acordo com o INPC/IBGE acumulado nos últimos doze meses anterior ao período 

de rematrícula. 

Parágrafo 5º – No caso de alunos que realizarem aproveitamento/validação de Unidades 

Curriculares, valor pago pelos responsáveis financeiros respeitará o percentual definido em contrato 

e será proporcional a carga horária executada. 

Parágrafo 6º – Em caso de alunos que tiverem direito a política de descontos da instituição, o 

percentual de desconto será aplicado somente sobre o valor financeiro de responsabilidade do aluno. 

Parágrafo 7º – Não serão aplicadas ações promocionais para os candidatos participantes deste 

convênio. 

Parágrafo 8º – Em caso de candidatos que já efetuaram o pagamento da taxa de matrícula, não será 

realizado ressarcimento de valores, sendo estes abatidos do valor residual do curso contratado. 

Parágrafo 9º – A confirmação de abertura, cancelamento ou prorrogação do início das turmas fica 

a critério do SENAI, conforme requisitos definidos pela instituição. 

mailto:compras@camposnovos.sc.gov.br.
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Parágrafo 10º – A aprovação na seleção realizada pela CONTRATANTE não assegura ao 

candidato direito a vaga, sendo esta condicionada a disponibilidade de vagas na turma no momento 

da efetivação da matrícula no SENAI. 

Parágrafo 11º – Caso haja mais inscritos do que o número de vagas disponíveis para os cursos 

pretendidos, o processo de preenchimento das vagas será por ordem de chegada (assinatura do 

contrato), respeitando o limite máximo de alunos por turma definidos pelo SENAI. 

Parágrafo 12º – Em caso de desistência do aluno, não será cobrada multa rescisória da 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 5ª – DA FALTA DE PAGAMENTO 

A falta de pagamento pela CONTRATANTE pelos serviços contratados autorizará o SENAI a 

efetuar cobrança judicial, acrescido do pagamento de custas, despesas judiciais e honorários 

advocatícios, independente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais. 

 

Parágrafo Único - Qualquer abatimento, desconto ou redução nas parcelas de valores contratuais 

devidos constituem mera liberalidade do SENAI, podendo ser suprimidos a qualquer tempo e não 

constituem nenhum direito adquirido. 

 

CLAUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Orgão Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

Programa Indústria, Comércio e Turismo 

Ação Manutenção do Departamento de Indústria 

Despesa 102 33.90.39.99.000000 

  

CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 


