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CONTRATO Nº 001/2021 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS PARA A SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE  
BELA VISTA DO TOLDO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA DE 
VEREADORES E A EMPRESA MARIO ALVES MASSANEIRO. 

 

 
A  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  BELA VISTA DO TOLDO,  com  
sede  na  Rua Augusto Kuchler, nº 1286, Centro, Bela Vista do Toldo – SC, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 02.317.211/0001-88, neste ato representada por 
seu Presidente, Sr. MARCOS ANTONIO KOGI, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado, Empresa MARIO ALVES 
MASSANEIRO,  CNPJ  nº. 27.785.820/0001-92, estabelecida  à Localidade 
de Vila Rio Bonito, Bela Vista do Toldo – SC, neste ato representada por seu 
proprietário, MARIO ALVES MASSANEIRO, doravante denominada 
simplesmente de CONTRATADA, têm, entre si, justo, avençado e celebrado, 
por força do presente instrumento, elaborado um contrato de PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, observadas as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, legislação pertinente, mediante as cláusulas e 
condições abaixo estipuladas, as quais prevalecerão entre as contratantes 
em tudo quanto se conformarem e não conflitarem com as prescrições 
legais, regulamentares e administrativas que regem a matéria. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de Auxiliar de Serviços Gerais, de 
segunda à sexta, totalizando 20 horas semanais, podendo ainda em caso 
de necessidade futura ser ampliado para mais 20hs semanais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços serão realizados na sede da Câmara de Vereadores de Bela 
Vista do Toldo, situada na Rua Augusto Kuchler, n.º 1286, Centro, Bela 
Vista do Toldo-SC. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS 
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
A CONTRATADA se compromete a: 

a) Não será permitida a terceirização dos serviços, devendo o contrato ser 
executado pelo contratado; 
b) Arcar com encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e 
com os tributos resultantes do cumprimento do contrato; 

c) Agir segundo as diretrizes e princípios da Administração Pública; 
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d) Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas, legislação e outras normas sobre o 
assunto, para que o serviço seja compatível às obrigações assumidas; 
e) Responsabilizar-se, integralmente, pelos serviços prestados e danos 
ocorridos em face deles, nos termos da legislação vigente; 

 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
A CONTRATANTE: 
a) Procederá ao pagamento mensalmente após a prestação dos serviços 
devidamente determinados pelo Contratante, até o 5º dia útil de cada mês; 
b) Exigirá o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais, termos de sua 
proposta e legislação pertinente, inclusive trabalhista e tributária, sob pena 
de não ser efetuado o pagamento pelos serviços; 
c) Poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a prestação de 
contas, devidamente documentada, dos itens da cláusula anterior que 
assim permitirem, podendo bloquear o pagamento dos serviços já 
prestados, caso não seja cumprida alguma cláusula contratual, ou seja, 
identificada alguma irregularidade. 
d) Poderá notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso da execução do serviço, fixando prazo 
para a sua correção. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 

 
O prazo dos serviços objeto do presente CONTRATO será de 10 (dez) 
meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser 
prorrogado nos termos da legislação vigente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO  
 
– DO PREÇO: 

 
O valor mensal do presente contrato é de R$1.320,00 (um mil trezentos e 
vinte reais). 
O valor global do presente contrato é de R$12.320,00 (doze mil trezentos e 
vinte reais). 
Sendo que deste valor mensalmente será pago R$700,00 a titulo de 
pagamento dos serviços prestados pela auxiliar de serviços gerais, e R$ 
620,00 referente a serviços administrativos como manutenção do contrato 
e encargos relativos a contratação da funcionária, cobrados pela Empresa 
Contratada. 
Nos preços cotados e contratados já estão incluídos: impostos, 
contribuições, taxas, frete, transporte e, se houver seguro, bem como todos 
os demais encargos incidentes. 
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 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

  
A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao 
responsável pelo recebimento do bem ou serviço,até o primeiro dia útil de 
cada mês. 
O pagamento será efetuado em prestações mensais, em moeda nacional 
por meio de depósito em qualquer agência da rede bancária, ou boleto 
bancário. 
A Nota Fiscal deverá ser preenchida, já constando todos os tributos 
incidentes que serão retidos, e alterações, detalhando a atividade 
desenvolvida. 
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude 
de sanção ou inadimplemento contratual. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 
As despesas decorrentes da contratação dos serviços, objeto do presente 
contrato, correrão à conta dos recursos específicos consignados na 
previsão orçamentária. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, erro, 
imperfeição, mora na execução, inadimplemento, não veracidade de 
informações prestadas ou prática de ilícitos previstos na Lei 8.666/93, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, 
conforme a extensão da falta, as sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores garantidas à prévia defesa, 
conforme segue: 
  

a) Advertência; 

 
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade 
que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

 
O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da 
CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 
86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 



 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DO TOLDO 
Rua: Leopoldo Koch, 78 – Centro  -  Fone: (Oxx47) 629-0126 
CEP: 89.478–000  -  Bela Vista do Toldo – SC 
CNPJ: 02.317.211/0001-88 
Bela Vista do Toldo   SC 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DO TOLDO 

Rua: Estanislau Schumann, 972 - Centro   - Fone :0XX47-6290126 

:  CEP: 89478 – 000                          Bela Vista do Toldo    -    SC 

 

 

 

 

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no que couber, conforme 
previsto no art. 109 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALIDADE E EFICÁCIA 

 
O presente Contrato só terá validade e eficácia depois de aprovado pelo 
Presidente da CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DO TOLDO 
e publicado, seu extrato, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(DOM), em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 61, da 
Lei nº. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 
A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas 
e condições estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à 
CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, 
através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o 
presente CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas 
previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na Lei 
nº 8.666/93. 

 
O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos        
motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE 
enviará à CONTRATADA aviso prévio, com antecedência de 30 (trinta) 
dias. 

 
A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X 
e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 

Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 
78 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO: 

 
A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo 
interesse o exato e fiel cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas no presente CONTRATO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
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Em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Artigo 61, da Lei 
nº 8.666/93, o presente CONTRATO será publicado no Diário Oficial dos 
Municípios na forma de extrato. 

 
CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato as partes 
elegem o foro da Comarca de Canoinhas– SC. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e 
contratado, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 60, da 
Lei nº. 8.666/93, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes contratantes, pelas testemunhas abaixo identificadas, dele 
extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução. 

 
                Bela Vista do Toldo-SC, 10 de Fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
___________________                     __________________ 
MARCOS ANTÔNIO KOGI                                 MARIO ALVES MASSANEIRO 

Presidente (Contratante)                           (Contratado) 
            
 
 
 
 

 

Testemunhas: 

 
Nome:   

 
Nome:   

 

 


