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CONTRATO Nº 12/2022 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANELINHA, Órgão Público 
do Poder Legislativo Municipal, com sede à Rua Manoel Francisco Corrêa, nº 417, Centro, na 
Cidade de Canelinha, Estado de Santa Catarina, inscrito na CNPJ/MF sob nº 00.525.967/0001-
97, neste ato representado pelo Presidente da Câmara, ROBINSON CARVALHO LIMA, 
brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.061.250-3 (SSP/SC), 
inscrito no CPF/MF sob  nº 043.851.949-39. 

CONTRATADO: ORIVAN JARBAS ORSI MEI, inscrita no CNPJ sob o número 
26.918.194/0001, estabelecida na Rua Valério Celso Zanluca, nº 195 – Vígolo – Nova Trento – 
Santa Catarina/SC – CEP 88.270-000, neste ato representado pelo Sr. Orivan Jarbas Orsi 
Cédula de Identidade RG nº 2.838.858 SSP/SC e CPF nº 998.395.209, ao fim assinado;  

II– DO PROCEDIMENTO 

Cláusula 1ª. As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato 
Administrativo para prestação de serviço de digitalização de documentos, visando a facilidade 
de acesso e guarda destes e preservação do arquivo físico da Câmara de Vereadores. 

III – DO OBJETO 

Cláusula 2ª. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de digitalização de 
documentos do arquivo da Câmara, consistindo na retirada de grampos para a digitalização de 
cada documento; organização dos projetos nos arquivos físicos, montagem e desmontagem das 
pastas dos documentos; transporte dos documentos; serviço de retirada da umidade das folhas; 
digitalizar cada documento dos projetos; organização dos arquivos digitais nas pastas para fácil 
consulta.  

IV - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO 

Cláusula 3ª. Pelo objeto do presente instrumento o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
o valor unitário de R$ 0,29 (vinte e nove centavos) por unidade digitalizada de folha A4; e R$ 
0,40 (quarenta centavos) a cópia de livros folhas A3, limitado ao valor total de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais).  

Cláusula 4ª. O valor do pagamento mensal será calculado conforme a produção efetiva no mês, 
com base nas páginas disponibilizadas à CONTRATANTE, sendo o pagamento realizado em 
até 28 dias após apresentação da Nota Fiscal. 

V – PRAZO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Cláusula 5ª. A vigência do presente contrato é de 13 de junho de 2022 até 30 de novembro de 
2022, podendo ser prorrogado de acordo com a observância da Lei 8.666/93. 

Cláusula 6ª. Os serviços objeto do presente contrato serão prestados na sede da 
CONTRATADA e atenderão as exigências mínimas de mercado e legislação pertinente ao 
objeto contratado. 
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VI – REAJUSTE DE PREÇOS 

Cláusula 7ª. Não será permitido o reajuste dos preços durante a execução do objeto do presente 
instrumento.  

VII - DO RECURSO FINANCEIRO  

Cláusula 8ª. A despesa referente ao objeto do presente contrato correrá por conta da previsão 
orçamentária prevista no Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Canelinha para o 
exercício de 2022, na dotação: 33.90.02.40.10 

VIII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 9ª. Sem que a ela se limite à sua responsabilidade, será a Contratante responsável 
por: 

9.1 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

9.2 – Efetuar os pagamentos após o recebimento dos serviços, conforme cláusula 4ª; 

9.3 - Fiscalizar a execução do contrato.  

IX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 10. São obrigações da Contratada sem que a elas se limitem: 

10.1 – Antes da digitalização a CONTRATADA deverá fazer a verificação de falta de 
documentos e a falta de assinaturas, caso em que deverá comunicar a CONTRATANTE; 

10.2 – Retirar os grampos para digitalização; 

10.3 – Organizar os documentos nos arquivos físicos, montagem e desmontagem das pastas 
dos documentos; 

10.4 – Retirar os documentos na sede da CONTRATANTE e transportá-los até a sede da 
CONTRATADA e devolvê-los à sede da CONTRATANTE; 

10.5 – Retirar a umidade das folhas; 

10.6 – Digitalizar cada documento do arquivo físico, observando o verso das folhas; 

10.7 – Organizar os arquivos digitais nas pastas para fácil consulta da CONTRATANTE; 

10.8 – Manter sigilo absoluto sobre os documentos recebidos; 

10.9 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da 
prestação do serviço, seja por ação ou omissão de seus empregados. 

10.10 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato, não podendo, em 
nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do serviço a terceiros, sem 
o expresso consentimento da CONTRATANTE. 
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10.11 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a CONTRATANTE de 
quaisquer ônus e responsabilidades. 

10.12 - Manter as mesmas condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 

10.13 – Possibilitar as condições necessárias para à fiscalização. 

X - RESCISÃO CONTRATUAL 

Cláusula 11. A Contratante poderá rescindir de pleno direito o Contrato, independentemente de 
aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada 
qualquer direito à indenização, nos casos do art. 77 e 78 e especialmente no caso de: 

a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de credores, 
transformações, cisões ou fusões;  

b) Caso o Contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transações, tais como 
transferências, cauções ou outras sem a prévia autorização da Contratante; 

c) Caso o objeto não seja entregue dentro do prazo contratual, injustificadamente; 

d) Imperícia, negligência, imprudência, ou desídia na observância das condições técnicas para 
a execução do objeto. 

XI - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Cláusula 12. Em caso de atraso injustificado no cumprimento do objeto será aplicada à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor total 
dos produtos em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% (dois por 
cento) do valor total do contrato. 

Cláusula 13. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 
plena e prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor 
total do contrato. 

Cláusula 14. Os documentos que durante o processo de preparação e/ou digitalização venham 
a ser rasurados ou, por qualquer outra forma, inutilizados, serão indenizados pela 
CONTRATADA de acordo com o seguinte regramento:  

a) documento rasurado: indenização equivalente a 100 (cem) vezes o valor da respectiva 
digitalização;  

b) documentos rasgados: indenização equivalente a 500 (quinhentas) vezes o valor da 
respectiva digitalização;  

c) documento inutilizado definitivamente e extraviado: indenização equivalente a 1000 (mil) 
vezes o valor da respectiva digitalização. 

XII - DO FORO E DOS PROCEDIMENTOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
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Cláusula 15.  As Partes empreenderão seus melhores esforços no sentido de dirimir quaisquer 
conflitos de interesses que possam surgir em decorrência da execução deste Contrato, sem 
prejuízo de serem tomadas a qualquer tempo as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis. 

Cláusula 16. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro 
da Comarca de Tijucas, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

Canelinha (SC), 13 de junho de 2022. 

 

 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANELINHA 

ROBINSON CARVALHO LIMA 
CONTRATANTE 

 
 
 

ORIVAN JARBAS ORSI MEI 
ORIVAN JARBAS ORSI 

CONTRATADO 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1)   2)    
Nome: Nome: 
CPF/MF nº CPF/MF nº 

 


