
                                                

CONTRATO Nº. 004/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/17 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado a CÂMARA DE 

VEREADORES DE TABAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 

Deputado Júlio Redecker, 254, no Município de Tabaí/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

09.133.136/0001-44, representada neste ato pelo Sr. DEIVID RAFAEL DA COSTA 

VARGAS Presidente, daqui em diante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

MAUSS TREINAMENTOS EM GESTÃO LTDA - ME, com sede à Avenida Flores da 

Cunha, nº 405 – Casa 11, Centro – Carazinho/RS, inscrita no C.N.P.J sob nº 16.555.587/0001-

35, aqui representada pelo Sr. CEZAR VOLNEI MAUSS designada CONTRATADA, tem como 

justo e contratado entre si na Dispensa de Licitação 001/2017, conforme Lei Federal nº 8.666 de 

21/06/93 e suas atualizações, que se regerá pelas cláusulas e condições, abaixo discriminadas, 

que as partes reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:  

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato o levantamento físico dos bens móveis que compõem o 

Patrimônio da Câmara de Vereadores, bem como avaliação individualizada de referidos bens, em 

atendimento as Normas Legais, Resoluções e atendimento às exigências por parte do Tribunal de 

Contas do Estado, dispondo de maior transparência ao Patrimônio Público, de acordo com as 

especificações a seguir:  

1- Prestação de serviços em levantamento Patrimonial de aproximadamente 151 bens 

móveis e 1 imóvel de Propriedade da Câmara de Vereadores.  

2-  Conferir, catalogar e digitar todos os bens após sua conferência nos Departamentos em 

que estão locados.  



                                                

3-  Propor mudanças no sistema atual do controle dos Bens Patrimoniais e classificar todos 

os bens móveis e imóveis.  

4- Conferir todos os bens existentes e relacionar os bens inservíveis para serem baixados do 

Patrimônio.  

5- Realização de REAVALIAÇÃO de todos os bens de propriedade e responsabilidade da 

Câmara, e que esteja em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas, 

Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Federal de Contabilidade, e que contemple no 

mínimo: a) Cotação de preço de mercado (preço do respectivo bem novo) de todos os 

bens móveis a serem reavaliados de forma individual ou que assegure os preços 

praticados no mercado, sendo posteriormente apresentado em relatório, permitindo que a 

localização da origem das cotações de preço; b) O Estado de Conservação de todos os 

bens da Câmara, de forma individual; c) O Período de Vida Útil já utilizado, baseado na 

documentação de origem, como notas fiscais, termos de doação, etc; d) A Previsão de 

Vida Útil restante, levando em consideração a capacidade de geração de benefícios 

futuros, o desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não, a obsolescência 

tecnológica e os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo. 

6- Os serviços devem ser entregues até o dia 10 de novembro de 2017 impreterivelmente 

para que assim seja atendida a legislação e que o Balanço Patrimonial conste os valores 

reais e que esteja de conformidade com as normas vigentes e recomendações do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

7-  Conferência dos itens cadastrados e verificar aqueles que não estão cadastrados, 

propondo sua avaliação e incorporação no Patrimônio.  

8- Elaborar planilha de dados que contemple todo o trabalho executado, dispondo, no 

mínimo, das seguintes informações, de forma individual para cada bem patrimonial: a) 

Plaqueta de Identificação; b) Informação se o bem já constava nos registros anteriores; c) 



                                                

Descrição completa; d) Localização física específica; e) Classificação (conta contábil e 

demais subcontas analíticas); f) Data de Aquisição; g) Valor de Aquisição; h) Estado de 

Conservação; i) Período de Vida Útil Utilizado; j) Previsão de Vida Útil Remanescente; 

l) Codificação que permita localizar a cotação de preço específica para o bem; m) Valor 

médio das cotações de preço para o respectivo bem; n) Valor Reavaliado; o) Valor 

Residual (a ser utilizado nos futuros cálculos de depreciação). 

Cláusula Segunda – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão executados na Câmara de Vereadores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

Cláusula Terceira – DO PREÇO 

 

O preço total da execução dos serviços ora contratado é de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos 

reais), fixo e irreajustável. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do parágrafo 1º 

do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações. Parágrafo Único – O preço referido 

no caput, além da mão-de-obra, materiais e todos os equipamentos necessários à execução dos 

serviços, bem como todas as despesas com impostos e/ou taxas e com outras pertinentes correrão 

por conta da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente 

da manifestação do preposto da CONTRATANTE, sendo condição obrigatória para a realização 

dos respectivos pagamentos.  

 

Cláusula Quarta – FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o término do serviço, devidamente atestado 

pela CONTRATANTE, bem como a apresentação da nota fiscal.  



                                                

Cláusula Quinta – DO RECURSO FINANCEIRO 

 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos provenientes da 

CAMARA DE VEREADORES DE TABAÍ. 

 

- Órgão: 01 – Câmara de Vereadores 

- Atividade: 2.002 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal. 

- Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 

 

Cláusula Sexta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 § 1º - A CONTRATADA deverá desempenhar os trabalhos em conformidade com o Memorial 

Descritivo constante da Cláusula Primeira;  

§ 2º - Prestar garantia pela qualidade dos serviços, devendo refazer os serviços executados em 

desacordo com as especificações, durante o qual correrão por sua conta todas as despesas;  

§ 3º - Responsabilizar-se pela segurança durante a execução dos serviços, respondendo também 

por eventuais danos físicos e/ou materiais no que se refere aos seus funcionários, a eventuais 

terceiros e ao patrimônio da Prefeitura;  

§ 4º - Cumprir todas as exigências das leis trabalhistas e normas de segurança e higiene de 

trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que 

trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem nos serviços;  

§ 5º - Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos 

ao objeto contratado.  

 

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 



                                                

A CONTRATANTE obriga-se a pagar pontualmente em conformidade com a Cláusula Quarta.  

 

Cláusula Oitava – DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela 

CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao Representante da 

CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem 

verificadas, as quais se não forem sanadas serão objeto de comunicação oficial à 

CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.  

 

Cláusula Nona – DAS PENALIDADES 

 

A CONTRATADA estará sujeita, a critério da CONTRATANTE, as penalidades administrativas 

consignadas nos artigos 86, 87 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações. § 1º - Pelo 

descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às seguintes 

penalidades: I - Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação: a) Até 10 (dez) dias, 

multa de 0,1% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; b) Superior a 10 (dez) dias, multa de 

0,15% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; II - Pela inexecução total ou parcial do 

ajuste, multa de 5%, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida.  

 

Cláusula Décima – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, pela CONTRATANTE, 

independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  

I- Por descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas ou dispositivo 

do presente contrato pela CONTRATADA;  



                                                

II- Pela decretação de falência, pedido de concordata, insolvência, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão pela autoridade competentes das atividades da 

CONTRATADA.  

III-  Pela dissolução da empresa contratada; IV- Nos demais casos previstos no artigo 78 da 

Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.  

 

Cláusula Décima Primeira – DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Taquari/RS para dirimir quaisquer questões relativas ao 

presente contrato, o qual terá preferência sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

E assim, perfeitamente justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor de forma, depois de lido e devidamente conferido, de acordo com a Lei.  

 

CÂMARA DE VEREADORES DE TABAÍ,  19 de Setembro de 2017. 

 

 

 

 

DEIVID RAFAEL DA COSTA VARGAS 

Presidente 

CONTRATANTE 

 

 

 

MAUSS TREINAMENTOS EM GESTÃO LTDA - ME 

CONTRATADA  


