
 
 
 
 
 

 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA 
Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – CEP. 92480.000 
Fone:  (051) 3479.1444 –  9619.2455 /   Fax: (051) 3479.1149 
 e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net    site: cmnovasantarita.rs.gov.br 

 
 

 

CONTRATO Nº 001/2021. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 
 

 

 

Por este instrumento, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA 

SANTA RITA, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público  interno inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 94.309.309/0001-01 com sede administrativa sita à Rua Dr. Lourenço 

Zaccaro, nº 1310, neste ato representado pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, 

senhor ILDO MACIEL DA LUZ, aqui denominado de ÓRGÃO CONTRATANTE e do outro lado 

VITÓRIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ: 07.754.505/0001-90 com sede na Avenida Borges de Medeiros, Nº 446, sala 823, 

centro histórico, Porto Alegre – RS, CEP:90.020-022, aqui denominada de CONTRATADA, 

representada por seu representante legal que assina o presente contrato, por este instrumento 

e na melhor forma de Direito e nos termos do Art. 25, II da Lei 8.666 de 1993, têm justo e 

contratado o que segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de limpeza nas dependências do 

prédio da sede do Poder Legislativo de Nova Santa Rita. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO 

 

1. O preço total, incluídos todos os custos e encargos pagos ou devidos em decorrências da 

execução do objeto contratado, é de R$ 10.781,55 (dez mil setecentos e oitenta e um reais e 

cinquenta e cinco centavos).  

 

2. O valor a título de prestação de serviços mensal, corresponde ao montante de R$ 3.593,85 

(três mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos). 

 

3. A execução do Contrato se fará por preços unitários, e os respectivos pagamentos serão 

efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias da apresentação da fatura / nota fiscal no 

Protocolo-Geral da Câmara depois de revisadas e aceitas pela fiscalização do Contrato. 
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3. A CONTRATADA deverá anexar às faturas / notas fiscais as cópias autenticadas das guias 

de recolhimento do FGTS e do INSS, acompanhadas de folha de pagamento dos seus 

funcionários ligados diretamente à execução do Contrato. 

 

4. As faturas / notas fiscais protocoladas não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem 

ou impossibilitem o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus 

decorrente do atraso. 

 

5. Os valores pagos em atraso, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, poderão ser corrigidos 

pelo índice IPCA e acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês pro rata 

die, acumulado no período compreendido entre o final do prazo para pagamento da fatura / 

nota fiscal, previsto no item 2 supra, e o efetivo pagamento. 

 

6. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou imprudência 

da CONTRATADA serão por ela suportados. 

 

7. O presente contrato não sofrerá reajustes de preços, durante toda sua vigência.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Servirá de cobertura para o Contrato a seguinte Dotação Orçamentária:  

Dotação: 20 

Órgão: 1 – Câmara Municipal de Vereadores 

Unidade: 1- Câmara Municipal de Vereadores 

Ação: 2001 – Manutenção das Atividades Legislativas 

Elemento: 333903978000000000000 – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Vínculo: 1000 1 Recurso Livre – Administração Direta Municipal 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
 
1. O Contrato vigerá e será executado pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 
recebimento da Ordem de Início dos Serviços e/ou da Nota de Empenho, não podendo, em 
nenhuma hipótese, ser renovado ou aditado o presente contrato, por força do disposto no 
inciso IV do Art. 24, da Lei Nº 8.666, de 1993. 
 
 
2. O objeto, se executado de acordo com as condições estabelecidas neste Contrato, será 
recebido: 
 
2.1. Provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do requerimento formal da 
CONTRATADA, após a conclusão do objeto contratado;  
 
2.2. Definitivamente, no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde 
que atendidas todas as solicitações e/ou reclamações feitas pela fiscalização do Contrato. 
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3. O recebimento provisório e/ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela perfeita execução do Contrato. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato e 

em seus Anexos, e deles decorrentes: 

 

1.1. prestar os serviços com elevada qualidade e eficiência; 

 

1.2. realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o Contrato, de 

acordo com as especificações determinadas neste Contrato e em seus Anexos, assumindo a 

responsabilidade técnica pela sua execução; 

 

1.3. apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do Contrato. 

 

1.4. reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados; 

 

1.5. fornecer todos os bens e recursos humanos necessários à execução do Contrato, em 

conformidade com as normas técnicas e legais pertinentes; 

 

1.6. cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar pelos 

danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou 

dolosas, que praticar; 

 

1.7. pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os 

encargos trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que 

forem pagos ou devidos em decorrência do Contrato; 

 

1.8. manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

2. As questões inerentes aos serviços serão tratadas entre a fiscalização do Contrato e os 

responsáveis técnicos da CONTRATADA. 

 

3. Todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços deverão ser 

fornecidos e colocados no local de execução pela CONTRATADA sem ônus de qualquer 

espécie para o CONTRATANTE. 

 

4. Se forem constatados problemas que gerem dúvidas quanto à integridade, eficiência e 

qualidade dos serviços, a fiscalização do Contrato poderá solicitar parecer ou laudo técnico de 

profissional ou órgão não ligado diretamente ao Contrato, às expensas da CONTRATADA, a 

fim de apurar os dados necessários à adequada decisão sobre os serviços afetados. 
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5. Qualquer dano causado pela CONTRATADA a terceiros será de responsabilidade de sua 

responsabilidade, não cabendo ao CONTRATANTE suportar qualquer ônus, nos termos do art. 

70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE: 

 

1.1. fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários à execução do Contrato; 

 

1.2. efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Contrato.  

 

1.3. fiscalizar o objeto deste contrato durante sua vigência, por intermédio do servidor JOSÉ 

BATISTA ROMANO, ou quem estiver ocupando o cargo de Diretor Geral da Câmara, 

devidamente designado para este fim pela CONTRATANTE, comunicando a CONTRATADA 

quaisquer fatos que necessitem de sua intervenção.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

 

1. Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às 

seguintes penalidades: 

 

a) Advertência escrita. 

 

b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o 

qual será considerado inexecução contratual; 

 

c) multa de 15 % (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com 

a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 01 (um ano); 

 

d) multa de 20 % (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 02 (dois) anos. 

 

2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA 

 

1. O presente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 

001/2020.  
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2. O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste Contrato e pelas normas da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

1. O Contrato poderá ser rescindido: 

 

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de dispensa de 

licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

 

b) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

c) há qualquer tempo durante a vigência do contrato, no caso de a CONTRATANTE efetuar 

nova licitação; 

 

d) Judicialmente. 

 

2. No caso de rescisão por qualquer das hipóteses previstas na alínea “b” do item, é 

reconhecido ao CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666, de 

1993, o direito à: 

 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 

 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 

na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inc. V do art. 58 da Lei 

nº 8.666, de 1993; 

 

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos; 

 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, exceto de 

parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato. 
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2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo sua responsabilidade a fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

 

1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca de 

Canoas/RS, quando não resolvidas administrativamente. 

 

 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias 

de igual teor e forma. 

 

Local Nova Santa Rita,14 de janeiro de 2021. 

 

 

______________________________________ 

ILDO MACIEL DA LUZ - Presidente da Câmara 

CONTRATANTE 

 

_______________________________ 

 

REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
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