
CONTRATO N° 07/2019

Termo de Contrato de PRESTA(:AO DE
SERVIC;OS DE COPA E PORTARIA,
celebrado entre a CAMARA MUNICIPAL
DE VACARIA, e a empresa CGL
PRESTADORA DE SERVI<;OS EIRELI.
referente ao Processo Licitatorio n° 05/2019,
Tomada de Preyos 02/2019.

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VACARIA/RS, inscrita no CNPJ sob
n° 90.544.057/0001-44, com sede nesta cidade, na Rua Julio de Castilhos, nO 1.302, Centro, adiante
denominada simplesmente de "CONTRATANTE", neste ato representada por seu Presidente, 0

Vereador Douglas Cenci.

CONTRATADA: CGL PRESTADORA DE SERVI~OS EIRELI., inscrita no CNPJ sob
n° 28.430.818/0001-63, sediada em Viamao/RS, na Rua Sepe Tiaraju, n° 183, Bairro Esmeralda,
CEP: 94450-750, telefone: (51) 3191.9491, adiante denominada simplesmente de
"CONTRATADA", representada neste ato por Cristine de Medeiros Silveira, inscrita no CPF sob n°
007.427.310-81.

o presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecuyao do
objeto contratado descrito abaixo, mediante Licitayao, na modalidade de Tomada de Preyos nO
02/2019, tipo Menor Preyo Global, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterayoes, demais
legislayoes pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital e pelas clausulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigayoes e responsabilidades das partes.

DO OBJETO

Chiusula I. Constitui objeto do presente Instrumento, a contratayao de pessoa juridica
especializada na prestayao de serviyos de copa e portaria no predio da Camara Municip~I de
Vacaria, consistindo em:

§1°. Equipe de 01 (urn) colaborador para 0 serviyo de copa, com regime de 40 horas
semanais, de segunda a sexta-feira, com intervalo minimo de 01 (uma) hora para almoyo,
escalonados de acordo com a necessidade da Camara Municipal: e, 01 (um) porteiro, com regime de
44 boras semanais, de segunda a sexta-feira, com intervalo minimo de 01 (uma) bora para almoyo.
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DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO E DA RENOVA(:AO DO CONTRATO

Chiusula II. 0 prazo do presente contrato sera de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia
18 de outubro de 2019 e encerrando-se no dia 17 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado
mediante acordo formal entre as partes, ate 0 limite permitido pela Lei 8.666/1993 e posteriores
alterw;:oes.

§1°. Este instrumento podera ser alterado na ocorrencia de qualsquer dos fatos
estipulados no Art. 65 da Lei n° 8.666/93.

§2°. A cada renovayao de contrato, 0 valor devido sera atualizado monetariamente, de
acordo com a variayao pro-rata tempore do IGP-M. ou em outra periodicidade e indice que venha a
ser estabelecido pela legislayao pertinente.

DA FORMA E DOS REQUISITOS PARA A EXECU(.:AO DOS SERVI(.:OS

Clausula III. Os serviyos serao prestados como seque abaixo:

1. SERVI(.:OS DE COPA

1.1. Servi~os Executados Diariamente

> Conservar limpa e higienizada a copa e cozinha.
> Manter limpo 0 fogao, refrigerador e demais utensilios de copa e cozinha.
> Fazer cafe e chao
> Abastecer cafe e cha nas garrafas termicas.
> Abastecer as garrafas termicas com agua para chimarrao.
> Conservar limpos os panos utilizados na copa.

2. SERVI(:OS DE PORTARIA

2.1. Servi~os Executados Diariamente

> Atendimento ao publico, recepcionando autoridades, usuanos, fornecedores e
funcionarios, com urbani dade, zelando por consequencia, pela boa imagem da Camara Municipal
de Vacaria, utilizar sistema de videomonitoramento existente na Camara Municipal, identificar os
visitantes com cortesi a e presteza, e desempenhar outras tarefas afins.

§1°. A criterio da Camara Municipal de Vacaria, a area de prestayao de serviyo podenl
ser reduzida ou aumentada, assim como alterado 0 numero de funcionarios ou horario de trabalho.

§2°. Sempre que houver alterayao no nllmero de funcionarios ou horario de trabalho, a
pedido da Camara Municipal de Vacaria. 0 valor a ser pago pelos serviyos prestados podera ser
proporcionalmente aumentado ou reduzido de acordo com 0 prevo constante da proposta, respeitado
o limite de 25% (vinte e cinco por cento), estabelecido no § I ° do artigo 65 da Lei Federal n°
8.666/93.
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§3°. Os profissionais deverao apresentar-se no local de trabalho convenientemente

uniformizados e identificados com cracha da CONTRATADA.

§4°. Para a execuyao dos serviyos objeto deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a
fornecer todo ferramental e instrumentos aferidores necessarios a otimizayao e maximizayao da
execuyao dos mesmos, disponibilizando-os nos locais de trabalho da Camara Municipal de Vacaria.

DO PRE(:O, DO PAGAMENTO E DA DOTA(:A.O

Chiusula IV. A Camara Municipal de Vacaria pagara a CONTRATADA, como
remunerayao pelos serviyos aqui avenyados, a importEmcia mensal para 0 serviyo de:

COPA: a importancia mensal de R$ 2.710,74 (Dois Mil, Setecentos e Dez Reais com
Setenta e Quatro Centavos), totalizando 0 valor do contrato em R$ 32.528,88 (Trinta e Dois Mil,
Quinhentos e Vinte e Oito Reais com Oitenta e Oito Centavos).

PORTARIA: a importancia mensal de R$ 2.927,86 (Dois Mil, Novecentos e Vinte
Sete Reais com Oitenta e Seis Centavos), totalizando 0 valor do contrato em R$ 35.134,32
(Trinta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais com Trinta e Dois Centavos).

Chiusula V. Mensalmente, a CONTRATADA devera extrair Nota Fiscal dos serviyos
executados, devendo a mesma ser enviada ao setor de contabilidade, para 0 e-mail:
contabilidade 1@camaravacaria.rs.gov.br.

CI:iusula VI. Acompanhado da Nota Fiscal mensal, a CONTRATADA devera
encaminhar para 0 e-mail: contabilidadel@camaravacaria.rs.gov.br. copia da SEFIP, da Folha de
Pagamento dos empregados contratados para a execuyao dos serviyos, do comprovante de
pagamento do INSS e do FGTS, do mes de competencia anterior a Nota fiscal.

CI:iusula VII. 0 pagamento sera feito contra Nota de Empenho, no 2° (segundo) dia util
do mes subsequente ao da presta<;ao dos serviyos, mediante a apresenta<;ao da Nota Fiscal de que
trata as clausulas V e VI, devendo COlTera despesa a conta da dota<;ao 3.3.90.37.00.00.00 Locayao
de Mao de Obra.

CI:iusula VIII. A CONTRATANTE efetuara as retenyoes !egais, conforme legislayao
vigente.

CI:iusula IX. A criterio da Ciimara Municipal de Vacaria, podera ser utilizado 0 valor
contratualmente devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA para com ele,
relativas a multas que Ihe tenham sido aplicadas em decorrencia de irregular execuyao contratual.

CI:iusula X. 0 pre<;o da presente aven<;a sera reajllstado anllalmente, desde a data da
assinatura do contrato, tomando-se por base a varia<;ao do rGP-M (indice Geral de Preyos de
Mercado), divulgado pela Fundayao Getulio Vargas (FGV).
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DAS OBRIGA~()ES DA CONTRATADA

Chiusula XI. A CONTRATADA obriga-se a fornecer:

Na execu<;:ao dos serviyos de copa, a CONTRATADA utilizani por sua conta os
seguintes materiais e equipamentos:

a) Materiais e Equipamentos:
Vassouras, rodos, panos, baldes e demais materiais/equipamentos que se fizerem

necessarios a boa execuyao dos serviyos de copa;

OBS: OS PRODUTOS DE LIMPEZA SERAO FORNECIDOS PELA CAMARA
MUNICIPAL DE VACARIA.

b) na data do inicio da prestayao dos serviyos, objeto deste contrato, os profissionais
deverao apresentar-se devidamente uniformizados e identificados com cracha;

c) equipamentos de proteyao individual - EPIs, bern como fiscalizar seu uso;

Chlusula XII. Sao encargos da CONTRATADA:

a) promover a substitui<;ao de empregado, quando solicitado pelo fiscal do contrato;

b) responsabilizar-se pelo pagamento de tudo 0 que legalmente lhe compete, tais como
salario, incluido 0 13° salario, as terias, as licenc;as, os seguros de acidente de trabalho, vales-
transporte e refei<;ao, a assistencia e previdencia social e os demais onus inerentes ou pr6prios da
rela<;ao empregaticia, compreendidas, tambem, as obrigac;oes fiscais e a responsabilidade civil para
com terceiros;

c) indenizar imediatamente danos ou preJulzos eventual mente causados por seus
empregados as instalayoes, mobiliarios, maquinas e os demais pertences da Camara Municipal de
Vacaria, ainda que involuntarios, incluidas as hip6teses de perda ou extravio;

d) executar os serviyos contratados, em qualquer das dependencias do predio do Camara
Municipal de Vacaria;

e) prestar os servi<;os, objeto deste Contrato durante 0 horario normal de funcionamento
da Camara Municipal de Vacaria, ou em horario diferenciado, a criterio da Camara Municipal de
Vacaria;

t) manter, durante a execu<;ao do Contrato, em compatibilidade com as obriga<;oes
assumidas, todas as condi<;oes de habilitac;ao e qualifica<;ao exigidas na licita<;ao;

g) prestar informac;oes ou esclarecimentos, bem como apresentar documentos contabeis
ou financeiros, sempre que solicitado pela Camara Municipal de Vacaria;
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h) entre gar na Secretaria da Camara Municipal de Vacaria, rela<;ao dos empregados que

executarao os servi<;os, objeto deste Contrato, contendo nome completo, endere<;o residencial e
numero da Carteira de Identidade, os quais deverao apresentar-se uniformizados e portando cracha
da CONTRATADA;

i) comunicar, imediatamente, a Secretaria da Camara Municipal de Vacaria os casos de
dispensa dos colaboradores constantes na relayao mencionada na alinea anterior;

j) controlar a efetividade do pessoal, em termos de entradas e saidas e, principalmente, 0

horario de descanso;

k) fiscalizar 0 cumprimento das tarefas;

I) criteriosamente recrutar, selecionar e administrar os colaboradores com vistas ao
cumprimento do objeto contratado;

m) fornecer equipamentos de prote<;ao individual e zelar pelo seu uso nos termos da
legisla<;aovigente.

DAS OBRIGA(OES DA CONTRATANTE

Clausula XIII. A Camara Municipal de Vacaria obriga-se a:

a) oferecer as condiyoes necessarias para a perfeita execuyao dos trabalhos;

b) permitir 0 livre acesso de material e equipamentos, bem como do pessoal
credenciado pela CONTRATADA em suas dependencias;

c) colocar a disposi<;ao da CONTRATADA 0 espa<;o adequado para a guard a dos
materiais utilizados nos servi<;os;

d) efetuar os pagamentos devidos em funyao do presente Contrato estritamente de
acordo com 0 disposto neste instrumento.

DO GESTOR E DO FISCAL DE CONTRATO

Clausula XIV. Com vistas a preservar 0 interesse publico, fica designado 0 servidor
Enio Schinato, para exercer a funyao de gestor do presente Contrato, assegurada ao mesmo a
possibilidade de exercer ampla e permanente fiscalizayao, junto ao contratado, da plena execu<;ao
do objeto descrito, da clausula primeira.

Clausula XV. Com vistas a preservar 0 interesse Pllblico, fica designado 0 servidor
Vantuir Gregorio Freire, para exercer a funyao de fiscal do presente Contrato, assegurada ao mesmo
a possibilidade de exercer ampla e permanente tiscalizayao, junto ao contratado, da plena execuyao
do objeto descrito, da clausula primeira.
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DA FISCALIZA(:AO

Clausula XVI. A execllyao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizayao e
avaliayao par parte da CONTRATANTE, por representante devidamente designado, a quem
competira comunicar as falhas constatadas e solicitar a correyao das mesmas.

Clausula XVII. A fiscalizayao de que trata a clausula anterior sera exercida no interesse
da CONTRATANTE.

Clausula XVIII. Quaisquer exigencias da fiscalizayao, inerentes ao objeto do Contrato,
deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer onus para a
CONTRATANTE.

Clausuia XIX. Qualquer fiscalizayao exercida pela CONTRATANTE, feita em seu
exclusivo interesse, nao implicara corresponsabilidade pela execuyao do contrato e nao exime a
CONTRATADA de suas obrigayoes pela fiscalizayao e perfeita execuyao do mesmo.

Clausuia XX. A fiscalizayao da CAMARA em especial, deveni verificar a qualidade
dos serviyos prestados, podendo exigir a substituiyao do profissional quando este nao atender os
termos do que foi proposto e contratado, sem que assista a CONTRATADA qualquer indenizayao
pelos CllStOSdai decorrentes.

DAS SAN(:OES ADMINISTRATIVAS

Clausula XXI. Na vigencia do Contrato, as partes estarao sujeitas as seguintes sanyoes
administrativas:

Clausula XXII. Para a CONTRATADA:

a) advertencia por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as
quais tenha concorrido;

b) aplicayao de multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total da ultima Nota Fiscal
emitida, nos casos de:

I - quando os servic;os nao forem executados de acordo com as especificayoes da
proposta apresentada e do Contrato ou negligencia na execuc;ao do objeto contratado;

II - quando se negar a corrigir deficiencias ou se negar a refazer os servic;os solicitados
pela CONTRATANTE;

III - pela inexecuc;ao total OLl parcial do que foi proposto e contratado;

IV - pelo descumprimento de clausula contratual ou norma de legislayao pertinente;

V - negativa de recebimento de comunicac;oes ou intimayoes referentes ao contrato.
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CI:iusula XXIII. Declarayao de impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados,

Distrito Federal ou Municipios, bern como, descredenciamento nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere 0 inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520102, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominayoes legais, nos
casos do licitante deixar de entregar ou apresentar documentayao falsa exigida para 0 certame,
ensejar 0 retardamento da execuyao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuyao do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal.

Clausula XXIV. No caso de aplicayao de multa, a CONTRATADA sera notificada por
escrito da referida sanyao administrativa, tendo 0 prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
da notificayao, para recolher a importancia junto a Camara Municipal de Vacaria, sendo necessario
a apresentayao do comprovante do recolhimento para a liberayao da Nota Fiscal.

Clausula XXV. As penalidades previstas nao serao aplicadas no caso de falta de
providencias, por parte da CONTRATANTE, na observancia de suas obrigayoes, que diretamente
influam no cumprimento das obrigayoes assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de
forya maior devidamente comprovada.

Clausula XXVI. No caso de descumprimento contratual a CONTRATADA podera ser
imediatamente inclufda no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administrayao Pllblica Estadual, nos termos da Lei n° 11.389199, regulamentada pelo Decreto
Estadual n° 42.250103.

Clausula XXVII. Na aplicayao destas sanyoes administrativas serao admitidos os
recursos previstos em lei, garantida a ampla defesa.

Chiusula XXVIII. A CONTRATADA ficara, ainda, sUJelta ao desconto das faltas
ocorridas, proporcional ao Montante calculado atraves da seguinte formula:

Formula: D = B*C

onde:

a) Valor do Montante Mensal a pagar por empregado = Valor Contratual Mensal a pagar
1 n° de Empregados;

b) Valor Diario Montante Mensal a pagar por empregado = Valor Montante Mensal a
pagar p/empregado (a) 1 30 dias;

c) Quantidade de dias de faltas ao trabalho pelos empregados da CONTRATADA no
mes;

d) Valor a descontar da CONTRATADA pelas faltas ocorridas no meso
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Chiusula XXIX. Ao apresentar a Nota Fiscal dos serviyos executados, a

CONTRATADA deveni deduzir 0 valor do desconto de que trata a Clausula XXVIII.

Clausula XXX. 0 demonstrativo com 0 numero de faltas ocorridas no mes anterior
sera, obrigatoriamente, anexado it Nota Fiscal apresentada para que possa ser verificada a sua
exatidao.

Clausula XXXI. Para a CONTRATANTE

a) No caso do nao cumprimento do prazo de pagamento, inexistindo motivos por culpa
do licitante vencedor (emissao de Nota Fiscal em discordancia com 0 constante no empenho, etc)
ficara a Camara Municipal de Vacaria adstrita ao pagamento de multa de 0,1% sobre 0 valor da nota
fiscal em atraso ao meso

Clausula XXXII. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidayao qualquer obrigayao finance ira que the for imposta em virtude de penalidade
ou inadimplencia contratual.

Chiusula XXXIII. As penalidades previstas nao serao aplicadas no caso de falta de
providencias por parte da CONTRATANTE na observancia de suas obrigayoes, que diretamente
intluam no cumprimento das obrigayoes assumidas pela CONTRATADA, ou ainda, no caso de
forya maior devidamente comprovada.

Clausula XXXIV. No caso de descumprimento contratual, a CONTRATADA podera
ser incluida no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e contratar com a Administrayao
Pllblica Estadual, nos termos da Lei n° 11.389/99, regulamentada pelo Decreto Estadual n°
42.250/03.

Clausula XXXV. Na aplicayao dessas sanyoes administrativas serao admitidos os
recursos previstos em lei, garantida a ampla defesa e 0 contraditorio.

DA RESCISAo DO CONTRATO

Clausula XXXVI. 0 Contrato pod era ser rescindido nos seguintes casos:

a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos no art. 78 da Lei
Federal nO8.666/93, no que couber;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10 (dez)
dias de antecedencia, sem que sejam obrigados a responder por onus ou prejufzos resultantes, desde
que haja conveniencia para a CONTRATANTE.

c) pela CONTRATANTE, independente de interpelay30 judicial OLl extrajudicial, sem
que assista a CONTRATADA direito a indenizay2lo, quando esta:

Rua Julio de Castilhos, 1.302, Centro
95200-000, Vacaria-RS

(54)3232.1003
camara@camaravacaria.rs.gov.br
www.camaravacaria.rs.gov.br

mailto:camara@camaravacaria.rs.gov.br
http://www.camaravacaria.rs.gov.br


- nao cumprir quaisquer das obrigac;oes assumidas;
- nao recolher, no prazo determinado, as multas impostas; e
- transferir 0 Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizayao do

CONTRATANTE;

d) por ml.Huo consenso, a qualquer tempo, recebendo a CONTRATADA, nesta hip6tese,
o valor dos serviyos que executar ate a data da ordem de paralisayao dos mesmos, excluido 0
montante das multas a pagar;

e) pela CONTRATANTE. mediante aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de
antecedencia, sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes e, tambem, sem que seja
obrigado a responder por onus ou prejuizos resultantes, salvo 0 regularmente devido it
CONTRATADA, excluido 0 montante das multas a pagar;

1) judicialmente, nos termo da legislayao.

DAS DISPOSI<;OES GERAIS

Chiusula XXXVII. Durante a execuyao do Contrato, a CONTRATADA se obriga a
manter todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao, exigidos no Processo Licitat6rio n°
OS/2019, modalidade Tomada de Preyos nO02/2019.

Chiusula XXXVIII. Aplicam-se, no que couber, as disposiyoes contidas em especial,
nos arts. 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93.

Chiusula XXXIX. Todas as comunicayoes relativas ao presente Contrato serao
consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama,
fax ou e-mail, na sede das partes contratantes.

DO FORO

Clausula XL. E competente 0 Foro da Comarca de VacarialRS, para dirimir quaisquer
litigios oriundos deste Contrato.

Ciausuia XLI. E, por estarem justos e contratados, firmam 0 presente Instrumento em
02 (duas) vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes.

VacarialRS, 18 de outubro de 2019.

v(QdltL lt fdz:im \Sl~~
Cgl Prestadora d Servi'YosEireli,

Cristine de Medeiros Silveira,
S6cio-proprietaria.

Ca~'a'MuniC"ipal de Vacaria,
D,ouglas Cenci,
Presidente.
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