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CONTRATO N° 042/2013 
 
 

ORIGEM: Solicitação de Compras e Serviços Nº 382/2013 
VIGÊNCIA: 02 de maio de 2013 a 30 de julho de 2013. 
VALOR: R$ 4.351,14 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos) 

 
O MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR, pessoa jurídica de direito público, com sede 

administrativa na Avenida 25 de Julho, n° 538, Centro, Coronel Pilar/RS, devidamente 
inscrito no CNPJ sob n° 04.215.013/0001-39, neste ato representado pelo Senhor 
LOURENÇO DELAI, brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal, residente e domiciliado na 
Avenida 25 de julho, s/n°, Centro, Coronel Pilar/RS, doravante denominado 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa, PRESTIAFFARE SERVIÇOS LTDA, 
estabelecida à Rua Érico Veríssimo 109 sala 01 Bairro Bela Vista, Carlos Barbosa – RS, 
inscrita no CNPJ sob n. 13.808.890/0001-04, através do seu sócio Gerente Sr. Diego 
Weber, CPF n° 946.332.230-20,  doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
celebram o presente contrato de prestação de serviços, de acordo com as cláusulas e 
disposições a seguir expressas, tudo em conformidade com a legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O objeto do presente instrumento será a prestação de serviços (terceirização) de 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, pela CONTRATADA, conforme proposta emitida à 
CONTRATANTE .  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Setor: Administrativo e Posto de Saúde 
 
A CONTRATADA prestará os serviços objeto deste instrumento, nas dependências da 
CONTRATANTE, conforme consta em Cláusula Terceira. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PESSOAL 
 
Os serviços, objeto deste instrumento, serão prestados exclusivamente por empregados 
da CONTRATADA, devidamente treinados, uniformizados e identificados, sendo que à 
CONTRATANTE não será responsável pelos atos praticados por empregados da 
CONTRATADA, não cabendo sobre estes supervisão direta da CONTRATANTE. 
A prestação dos serviços pactuados neste instrumento, não criará qualquer vínculo 
contratual ou empregatício entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, 
destacados para a prestação dos serviços. È de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA, todos os encargos trabalhistas, previdenciários, e contratuais, 
decorrentes da prestação de serviços à CONTRATANTE.  
 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer até o dia 10 (dez) do mês imediatamente seguinte 
ao da competência e/ou recolhimento, cópia autenticada das guias de recolhimento dos 
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valores referidos, dentre as quais em especial, guias do INSS e FGTS, e folhas de 
pagamento de salários, sob pena de suspensão automática do pagamento da fatura, ou 
mesmo da rescisão deste. 
 
É assegurado à CONTRATANTE fiscalizar a qualidade dos serviços, sendo que eventuais 
reclamações deverão ser dirigidas diretamente à CONTRATADA, através de seu sócio 
gerente, Sr. Diego Weber, pela forma escrita. 
 
A CONTRATADA fornecerá o seguinte quadro de pessoal à CONTRATANTE: 
01 (Um) Auxiliar de Serviços Gerais, 44 (quarenta e quatro) horas/semanal, de 
segunda à sexta-feira no horário das 07h00min às 17h18min, com intervalo para 
refeição das 11h30 às 13h00min. 
 
Parágrafo Único - Serão respeitados os feriados, seja Nacional, Estadual, Municipal, não 
tendo a empresa contratada, obrigação de reposição de pessoal em outra data. 
 
CLÁUSULA QUARTA – CARGA HORÁRIA 
 
A CONTRATADA, através de seu pessoal, obedecerá à carga horária estabelecida na 
Cláusula terceira acima, podendo o mesmo ser modificado, de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE, mediante comunicação a contratada. 
 
Parágrafo Único – Caso ocorram mudanças de horário, tais como, horas extras, serviços 
especiais e outros, e estes venham acarretar alterações de custos, os mesmos serão 
repassados à CONTRATANTE, através de fatura à parte e mediante sua anuência. 
 
CLÁUSULA QUINTA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 
A contratação e administração dos recursos humanos necessários é de responsabilidade 
da CONTRATADA, excluindo qualquer vínculo empregatício com à CONTRATANTE, 
sendo da CONTRATADA a responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salários e 
encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, mesmo após a rescisão deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – COMPORTAMENTO DO PESSOAL DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA será responsável pelos atos dos seus prepostos, que pôr erro, dolo ou 
inobservância das determinações da CONTRATANTE, causarem qualquer dano à 
mesma ou a terceiros, durante a execução dos serviços, objeto deste instrumento. 
 
A CONTRATANTE, a seu critério, poderá solicitar a substituição de qualquer empregado 
da CONTRATADA, com a qual não esteja satisfeita, mediante notificação pôr escrito. 
 
Parágrafo Único: A CONTRATADA obriga-se a reembolsar à CONTRATANTE todas as 
despesas que esta tiver decorrente de: 
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a) Reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados seus com à 
CONTRATANTE; 

b) Reconhecimento judicial de solidariedade da CONTRATANTE no cumprimento de 
suas obrigações, especialmente obrigações decorrentes de acidente de trabalho, 
normas trabalhistas e/ou previdenciárias; 

c) Indenização em conseqüência de eventuais danos materiais, pessoais e morais 
causados pela CONTRATADA ou seus prepostos na execução de suas 
atividades; 

d) Em decorrência de eventuais ações trabalhistas, á CONTRATADA assume todas 
as despesas provenientes de seus honorários advocatícios, audiências e viagens 
necessárias ao acompanhamento das respectivas ações. Fica, portanto, sob a 
responsabilidade da CONTRATADA, todos os custos comprovadamente 
pertinentes à CONTRATADA devendo à CONTRATANTE na hipótese de ser 
eventualmente acionada, assumir os custos advocatícios pertinentes à sua 
responsabilidade. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
A CONTRATANTE fornecerá todo o material necessário à execução dos serviços, objeto 
deste instrumento, sendo que os equipamentos serão fornecidos pela contratada. 
A aquisição de produtos, materiais ou equipamentos ou o incremento de serviços não 
previstos, que venham a ser necessários ou interessantes para programas de “qualidade 
total”, ou para atender a exigência dos padrões de higiene internacionais, serão levados à 
consulta de ambas as partes. 
 
CLÁUSULA OITAVA – ESPAÇO FÍSICO RESERVADO À CONTRATADA 
 
A CONTRATANTE deverá disponibilizar á CONTRATADA, local adequado ao 
acondicionamento de objetos pessoais e de higiene pessoal, bem como de materiais e 
equipamentos. 
 
CLÁUSULA NONA – TRIBUTOS 
 
A CONTRATADA será a única responsável pelo recolhimento de tributos federais, 
estaduais e municipais, que incidam sobre a prestação dos serviços, objeto deste 
instrumento, estando assim desde já à CONTRATANTE isenta de qualquer 
responsabilidade no que tange a esta matéria, salvo os tributos que já estejam sob sua 
responsabilidade pôr força legal. 
Caso venha existir qualquer alteração na legislação, durante a vigência deste instrumento 
e esta vier a onerar os custos deste instrumento, os mesmos serão repassados à 
CONTRATANTE, mediante acordo entre as partes. 
A CONTRATADA colocará à disposição da CONTRATANTE, a qualquer momento, os 
comprovantes de recolhimento dos tributos e encargos sociais relativos a este 
instrumento, bem como quaisquer documentos que tenham relação com o pessoal que 
presta serviços à CONTRATANTE, tais como: folhas de pagamento, exames médicos, 
PCMSO, PPRA, LTCAT, PPP, ficha de registro de empregados, ficha de EPIs, e outros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 O Valor Bruto mensal, objeto deste contrato é de R$ 2.175,57 (Dois mil cento e 
setenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), perfazendo um valor total de R$ 
4.351,14 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos). 
 

Os recursos necessários para atender às despesas decorrentes desta contratação 
estão alocados na seguinte rubrica orçamentária 
 
ÓRGÃO 03 – SECRE. ADM. FINAN. E PLANE 
UNIDADE 01 - SECRE. ADM. FINAN. E PLANE 
Atividade 2300 – MANUT DAS ATIV DA SEC ADM FINAN E PLANEJAMENTO  
3.3.90.39.78.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (324) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FATURAMENTO 
 
A CONTRATADA  emitirá nota fiscal/fatura, com  valor descrito na cláusula décima 
deste instrumento, até o dia 25 (Vinte e cinco) de cada mês da prestação dos serviços, 
para pagamento, pela CONTRATANTE, até o último dia útil ao da execução dos serviços, 
no local indicado pela CONTRATADA na respectiva fatura. 
Em caso de atraso no pagamento das faturas, caberá á CONTRATADA a cobrança de 
2% (Dois por cento), a título de multa contratual e mora de 0,3% (Zero vírgula três por 
cento) ao dia, calculados sobre o valor descrito na cláusula décima. 
Os custos que sejam comprovadamente decorrentes do inadimplamento da 
CONTRATANTE, e que venham a onerar á CONTRATADA, serão repassados à 
CONTRATANTE. 
A CONTRATADA, poderá suspender a prestação dos serviços, sem aviso prévio, caso o 
atraso no pagamento seja superior a 30 (Trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REAJUSTE 
 
O valor descrito na cláusula décima deste instrumento, será reajustado na mesma época 
e proporção em que se verificarem quaisquer alterações de salários ou de benefícios da 
categoria a qual pertence á CONTRATADA, pôr força de acordo, convenções, dissídios 
de classe ou por força da lei. 
As demais alterações de custo que porventura vierem a onerar á CONTRATADA serão 
repassados à CONTRATANTE, mediante prévio acordo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
 
O presente contrato de prestação de serviços será pelo prazo de 60 (sessenta) dias 
vigorando a partir de 02 de maio de 2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 
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Fica reservado às partes o direito de requerer a rescisão deste em qualquer época, desde 
que aquela que assim desejar, comunique a outra pôr escrito, com antecedência mínima 
de 35 (Trinta e cinco) dias, sem que esta decisão resulte no pagamento de multas ou 
indenizações, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extra-judicial. 
Igual prazo deverá ser respeitado na eventualidade de redução do quadro de pessoal 
descrito na cláusula terceira deste instrumento, a pedido da CONTRATANTE. 
Em caso de não observância do prazo estipulado no “caput” desta cláusula, caberá a 
parte requerer o pagamento adicional correspondente a 01 (Uma) vez o valor mensal 
deste instrumento na época da rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos de comum acordo entre as 
partes, tendo como base as regras comuns de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, as partes elegem o Foro 
da Comarca de Garibaldi - RS, Estado do Rio Grande do Sul, renunciando assim 
quaisquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 
 
E por estarem justas e contratadas, firmam às partes o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e para um só efeito na presença de duas testemunhas, que também o 
fazem. 
 

Coronel Pilar – RS,  30 de Abril de 2013. 
 
 
 

LOURENÇO DELAI 
PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR 
CONTRATANTE 

 
 
 
Testemunhas: 
 
1. ___________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
2. ___________________________ 
Nome: 
CPF: 

PRESTIAFFARE SERVIÇOS LTDA 
DIEGO WEBER 
CONTRATADA 

 
 
 
 
Visto. 
 
 
Cristiano Salvatori 
OAB/RS n° 45.252 
Assessoria Jurídica 

 


