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CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9/2019 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO LARGO, pessoa jurídica de direito 
público interno, CNPJ/MF nº 04.382.617/0001-70, com sede na Rua Helmuth Smidt, 854, Cerro 
Largo, RS, neste ato representado por seu Presidente, Sr. LAURI FELIPE WILCHEN, ora 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GIOVANI ALDAIR 
SULZBACH, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.333.295/0001-20 estabelecida na rua Santo 
Ângelo, s/n, Vila Santa Maria, município de Cerro Largo, RS, através de seu representante legal, 
simplesmente denominada de CONTRATADA, resolvem firmar a presente avença mediante as 
cláusulas e condições seguintes, sob a égide da DISPENSA DE LICITAÇAO a teor do inciso I 
do artigo 24 da Lei Federal n0. 8.666/93, c/c o artigo 1º, inciso I, alínea “a” do Decreto Federal 
9412/2018: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 
É objeto do presente a contratação de empresa para execução de obra objetivando a construção 
de garagem anexa à sede da Câmara Municipal de Vereadores, ampliando a área construída 
em terreno com área de 127,05m², bem como lavanderia, conforme memorial descritivo 
 
CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO. 
Pela execução dos serviços contratados, a CONTRATADA receberá a importância de R$ 
27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais) a ser pago em até 05 (cinco) dias após a 
conclusão dos serviços, mediante apresentação do competente documento fiscal junto à 
Secretária da contratante.  
 
Parágrafo Único: A CONTRATANTE efetuará os descontos/retenções fiscais e previdenciários 
pertínentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA — PRAZO. 
O presente contrato tem vigência de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura, podendo ser 
prorrogado mediante termo aditivo expresso. 
 
CLÁUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
As despesas decorrentes do presente CONTRATO serão custeadas pela seguinte dotação 
orçamentária:  
ÓRGÃO: 01 – Câmara Municipal de Vereadores 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 
ELEMENTO DA DESPESA: 1.010 – Reforma Prédio Legislativo 
PROGRAMA: 3.4.4.9.0.51 – Obras e instalações 
 
CLÁUSULA QUINTA — DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. 
Os serviços objeto deste instrumento serão executados pela contratada e por seus funcionários, 
devidamente habilitados, sendo a empresa contratada responsável pelo pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenciáríos e fiscais, não ensejando vínculo empregatício de qualquer 
natureza entre esses funcionários e a CONTRATANTE. 
 A CONTRATADA responderá pelos danos que resultar de negligência ou imperícia, bem como 
por culpa de seus empregados, de acordo com os princípios gerais da responsabilidade civil. 
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São direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições e prazos 
avençados, bem como fiscalizar a execução d serviço prestado; 
 
São direitos da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
Parágrafo único: A CONTRATADA adotará rigorosa obediência a todas as Normas Técnicas 
da ABNT, e demais disposições legais e técnicas aplícáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA — DA RESCISÃO. 
O presente contrato pode ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, contanto que 
denuncie com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA — DAS PENALIDADES. 
Os atrasos injustificados ou a inexecução parcial ou total dos serviços sujeitará a CONTRATADA 
às seguintes sanções: 
a) ADVERTENCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para 
as quais tenham ocorrido, e desde que ao caso se apliquem as demais penalidades. 
b) MULTA: no caso de atraso na execução dos serviços, será aplicada multa de 2% (dois 
por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela mensal pactuada, limitada a multa a 5 
(cinco) dias; após poderá haver a rescisão do contrato por inexecução contratual. 
c) Caso a contratada persista descumprindo as obrigações assumidas, será aplicada nova 
multa, correspondente 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, cumulado com 
suspensão do direito de contratar e licitar com o município pelo prazo de 02 (dois) anos, no caso 
de inexecução parcial do contrato. 
d) Em caso de inexecução total do contrato será aplicado multa de 12% (doze por cento) 
sobre o valor total do contrato, cumulado com a suspensão do direito de contratar e licitar com o 
Município pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
CLÁUSULA OITAVA — DO FORO. 
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Cerro Largo, para dirimir eventuais 
dúvidas ou litígios decorrentes da aplicação deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais especializado que seja. 

 
O presente contrato é feito e firmado em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 
Cerro Largo, RS, 02 de agosto de 2019. 
 
CÂMARA DE VEREADORES 

 DE CERRO LARGO 
GIOVANI ALDAIR SULZBACH 

LAURI FELIPE WILCHEN 
Presidente 

Contratada 

 
Testemunhas: 

 

1)_____________________________________ 2)________________________________ 
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