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CONTRATO Nº 012/2021 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE 

MESA DE SOM, POR MEIO DE ÁUDIO, MANUTENÇÃO E REPAROS 

DOS EQUIEPAMENTOS DE CABOS E FIOS PARA A CÂMARA DE 

VEREADORES DE ARAQUARI 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARAQUARI – SC, inscrita com CNPJ sob 

nº 83.545.285/0001-73 com sede em Araquari/SC, na Rua Antônio Carlos Sprotte, nº 125 – Centro, aqui 

representada por seu Presidente o Sr. NEUZIR ÉLIO MACHADO brasileiro, casado, portador do RG nº 

3,244,871 e do CPF nº 003.512.779-19, residente e domiciliado à Rua São Vicente, nº 690, bairro Itinga, 

Araquari-SC, adiante denominado, simplesmente, CONTRATATANTE. 

CONTRATADA: MARCIO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA 05192123984, sob o CNPJ nº 

41.211.521/0001-75, com Endereço na Rua dos Atiradores, 145, Itinga, Araquari/SC adiante denominada, 

simplesmente CONTRATADO, neste ato representada por MÁRCIO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA, 

brasileiro, portador do CPF nº 051.921.239-84, residente e domiciliado nesta cidade, tem entre si, justo e 

contratado o estabelecido nas cláusulas abaixo por força do previsto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Contrato 

1.1 – É objeto do presente contrato a prestação de serviços de operador de mesa de som, por meio de 

áudio, quanto ao suporte de gravação integral de todas as sessões ordinárias, sessões ordinárias dos 

vereadores mirins, extraordinárias, bem como sessões solenes e reuniões, quando solicitado, e que 

houver na sede a Câmara de Vereadores de Araquari, e também a manutenção e reparos dos 

equipamentos, cabos e fios. 

1.1.1 – o Objeto do presente contrato será executado na sede da CONTRATANTE. 

1.2 – Quantidade estimada de sessões e reuniões para o exercício de 2021 

42 Sessões ordinárias 

40 Sessões ordinárias dos Vereadores Mirins 

10 Sessões extraordinárias 

02 Sessões solenes 

10 Reuniões 

 

1.3 – A quantidade estimada poderá aumentar em até 25%, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

1.4 – As sessões ordinárias serão realizadas às terças-feiras, com duração de 03 (três) horas, das 18 às 20 

horas, com possível acréscimo de 01 (uma) hora, com intervalo de até 30 (trinta) minutos, entre o término 

do expediente e o início da Ordem do Dia. 

1.5 – As sessões ordinárias poderão ser transferidas a critério da Mesa Diretora, principalmente quando 

recaírem em feriados e pontos facultativos. 

1.6 – As sessões ordinárias serão realizadas nas últimas quartas-feiras de cada mês, sendo que no mês de 

julho, serão realizadas duas sessões, uma no dia 14 (catorze) e uma no dia 28 (vinte e oito) com duração de 
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03 (três) horas, das 15 Às 17 horas, com intervalo de até 30 (trinta) minutos, entre o término do expediente 

e o início da Ordem do Dia. 

1.7 – As sessões extraordinárias realizar-se-ão em qualquer dia da semana e a qualquer horas, inclusive 

sábados, domingos, feriados, e após as sessões ordinárias. 

1.8 – As sessões solenes e reuniões realizar-se-ão em qualquer dia e horários, para fins específicos, não 

havendo prefixação de sua duração. 

1.9 – Quando houver sessões extraordinárias, solenes e reuniões a CONTRATADA será comunicada com 

24 horas de antecedência. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Pagamento 

2.1 – O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$17.000,00 (dezessete mil reais). 

Divididos em 10 (dez) parcelas de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). 

2.2 –- O pagamento será realizado após a apresentação da nota fiscal, por meio de transferência bancária 

para a conta corrente da pessoa jurídica do CONTRATADO, com vencimento no 10º (décimo) dia de cada 

mês subsequente, valendo o comprovante da transferência como recibo de pagamento. 

Parágrafo 1º - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por contas das verbas: 
0101 – Câmara de Vereadores 
2.000001 - Coordenação das Atividades Legislativas  
Dotação: 33390 Aplicações Diretas 
0101010310002.2.000001.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
 
2.3 – Caso seja constatado qualquer irregularidade na nota fiscal, o prazo para realização do pagamento 

será contado da reapresentação do documento fiscal. 

2.4 – O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, 

lucros, equipamentos e ferramenta, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou 

necessária. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Reajuste de Preços 

5.1 – Os valores somente poderão ser ajustado a cada 12 (doze) meses, de acordo com a média anual do 

IGP-M, ou outro índice que vier a substituí-lo em caso de extinção do mesmo. 

5.2 – Os valores fornecidos no orçamento deverão ser mantidos durante a vigência do contrato, salvo na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 

fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, dentre outras previstas no 

art. 65 da Lei 8.666/93, devendo a CONTRATAD fazer prova de necessidade do mesmo, 

 CLÁUSULA QUARTA – Direitos e Responsabilidades do Contratante 

4.1 – Efetuar o devido pagamento CONTRATADA referente aos serviços executados, em conformidade 

com a Cláusula Quarta deste Instrumento Contratual. 

4.2 – Proporcionar condições para a boa execução dos serviços. 

4.3 -  Remeter advertência ao CONTRATADO, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo 

fornecidos de forma satisfatória. 

 



CÂMARA DE VEREADORES DE ARAQUARI 

      E-mail: compraselicitacoes@cvaraquari.sc.gov.br.com   www.cvaraquari.sc.gov.br 

Rua: Antônio Carlos Sprotte, 125 – Centro – Araquari/SC 
CEP: 89.245-000              Fone/Fax: (47) 3447 - 1110 

 

CLÁUSULA QUINTA – Direitos e Responsabilidades do Contratado 

5.1 – A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus, tributos, emolumentos, honorários, ou despesas 

incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente, todas as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos 

serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos. 

5.2 – Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, sob pena de rescisão contratual. 

5.3 – Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação de 

serviços, assim como qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato, nos casos 

estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93. 

5.4 – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumida, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 

contrato. 

5.5 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto do presente contrato, exceto quanto ocorrer algum dos eventos arrolado nos incisos do § 1º do art. 

57 da Lei nº 8.666 de 1993. 

5.6 – Manter-se durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumida neste 

termo. 

5.7 – Comparecer a todas as sessões e reuniões com no mínimo 30 minutos de antecedência. 

5.8 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

5.9 – Executar os serviços, conforme discriminado na Cláusula Primeira deste contrato (Objeto). 

5.10 – Responsabilizar-se por todos os danos causado por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução de serviços. 

CLÁUSULA SEXTA – Vigência  

6.1 – O presente Contrato terá início na data da sua assinatura em 17/03/2021 e término em 31/12/2021. 

Parágrafo único – Os valores apresentados para os referidos períodos não sofrerão reajustes até o término 

deste Contrato. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - Rescisão 

7.1 – São hipóteses de rescisão do contrato: 

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93. 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a administração. 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
7.2 - O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer 

notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra descumprimento de suas cláusulas ou condições, por 

liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência de qualquer das partes. 
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7.3 – Qualquer tolerância das partes no cumprimento deste Contrato não constituirá novação. 

7.4 – A rescisão desse contrato, em nenhuma hipótese, implicará ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - Penalidades 

8.1 – Ressalvado o caso fortuito e a força maior, pelo descumprimento de suas obrigações contratuais a 

CONTRATADA estará sujeita, após o devido processo administrativo com garantia de ampla defesa, à 

aplicação das penalidades constantes na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 

CLÁUSULA NONA – Cláusula de Direito Público 

9.1 – A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo o fornecimento 

do objeto deste contrato mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 

9.2 – A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e seus auxiliares, no que 

concerne ao cumprimento da legislação Trabalhista, Previdência Social, Seguro de Acidente do Trabalho ou 

quaisquer outro encargos previsto em Lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do 

Trabalho, prevista na Legislação Federal, sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de 

multas por parte a CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

9.3 – O presente contrato é formalizado com dispensa de licitação conforme previsão no art. 24, II, da Lei nº 

8.666, de 21 de julho de 1993, sujeitando-se integralmente as partes às normas da respectiva legislação. 

9.4 – Ficam conferias a CONTRATANTE as prerrogativas do art. 58 da Lei 8.666/93, sendo que os casos 

omissos regular-se-ão pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da 

teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado (Código Civil). 

9.5 – Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, mediante reunião das partes para tal finalidade, 

devendo ser elaborado termo aditivo a este contrato e assinado pelas partes. 

9.6 – Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, as partes mão poderão ser 

responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte 

impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra de imediato, de forma expressa, por escrito, da 

ocorrência do referido evento. 

9.7 – A CONTRATANTE não se responsabiliza e tampouco responderá por quiser compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem 

como por qualquer dano. 

9.8 -  O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução ou rescisão pelas 

disposições da Lei Federal nº 8.666/93, observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos 

preceitos e princípios do direito público. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Foro 
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10.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Araquari, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais. 

 

Araquari, 18 de março de 2021. 

 

 

 

____________________________________________ 

CÂMARA DE VEREADORES DE ARAQUARI  
Neuzir Élio Machado 

Presidente 
 
 
 
 
 

________________________ 

MARCIO ROBERTO COLEHO DE OLIVEIRA 05192123984 
Márcio Roberto Coelho de Oliveira 

Administrador 
 

 
 
 


