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TERMO DE CONTRATO 003/2017 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº 003/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ E 

A EMPRESA LEONARDO PINTO CAVALHEIRO 

02269900014. 

 

O Município de Bagé, por intermédio da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ, com 

sede na Avenida Sete de Setembro, 812, na cidade de Bagé/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.213.402/0001-49, neste ato representada pelo Presidente Edimar Fagundes Cardoso, inscrito no 

CPF nº 581.905.030-49, portador da Carteira de Identidade nº 1050981024, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa LEONARDO PINTO CAVALHEIRO 02269900014, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 22.239.576/0001-49, sediado na rua Paulo Barcelos da Silveira, nº 199, em Bagé-

RS doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Pinto Cavalheiro, 

portador da Carteira de Identidade nº 1082039247, e CPF nº 022.699.000-14, tendo em vista o que 

consta na Dispensa de Licitação n° 122/2017 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de manutenção 

preventiva e corretiva de bens imóveis, que serão prestados nas condições estabelecidas no 

Projeto Básico. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
UND QTD 

1 

Serviço continuado de manutenção, preventiva e 

corretiva, de bens imóveis e móveis, com 

implantação e execução de plano de manutenção, 

com implantação de rotinas de inspeção, 

verificação e correção dos sistemas e instalações 

da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, 

conforme detalhado abaixo. 

Definições: 

Manutenção Preventiva: Serviços de caráter 

permanente, que obedecem a uma programação 

previamente estabelecida, apresentada em 

Mês 

3 (com possibilidade 

de prorrogação por 

igual período) 
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1.1. Hidráulica: Manutenção, conservação e consertos em banheiros, cozinha, bebedouros, e 

outros; remoção, montagem, manutenção e conservação dos sistemas hidráulicos que 

abastecem as edificações dos prédios; manutenção e conservação dos sistemas de águas 

pluviais e rede de esgoto sanitário; instalação e reparos de encanamentos, caixas d’água, vasos 

sanitário, troca de louças, registros, torneiras, caixas de descarga internas e externas, boias, 

ralos, sifões e outros; reparos de rotina das redes de água; outros serviços hidráulicos que se 

façam necessários e que não se enquadrem como construção, reforma ou ampliação, tais como: 

conserto ou troca de dispositivos de descarga de vasos sanitários ou válvulas de descarga, pias 

e lavatórios; conserto ou troca de canos com vazamento; 

desentupimento/limpeza/desassoreamento de canos d’água, de caixas de gordura e de 

passagem de esgoto; conserto ou troca de vedantes de torneiras; Limpeza de caixa d’água 

incluindo os produtos de higienização necessários, inclusive cloro; Substituição ou instalação de 

louças sanitárias, em caso de quebra/defeito; conserto ou troca de registros de fechamento de 

água; conserto ou troca de boia ou sensores de nível de água dos reservatórios d ’água; conserto 

ou troca de conexões hidráulicas em geral. 

1.2. Alvenaria: Manutenção, conservação, e reparos de alvenaria das edificações, telhados, e 

outros; tratamento de infiltrações e vazamentos em coberturas e lajes; manutenção, conservação 

e reparos de azulejos, cerâmicas e outros tipos de pisos e revestimentos; Substituição de 

azulejos e ladrilhos soltos; conserto, instalação ou substituição de azulejos e pisos, proveniente 

de reparos hidráulicos; raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; consertos e 

arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos hidráulicos ou oriundos da retirada 

de paredes e divisórias; remoção, conserto de forro; remoção de divisórias (madeira, pvc, etc.); 

reparos em coberturas e lajes; outros serviços de alvenaria que se façam necessários. 

1.3. Pintura: Manutenção e recuperação de pintura das edificações (paredes internas, batentes, 

rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), portões e outros; raspagem de paredes 

e preparo para pintura (aplicação de massa e lixamento); qualquer tipo de pintura sobre 

alvenaria (com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas metálicas, fibrocimento; 

repintura de locais onde não se configura pintura total do prédio; retoques de pintura em locais 

onde se efetuaram reparos elétricos, hidráulicos e alvenaria ou remanejamento de móveis, 

equipamentos e divisórias;outros serviços de pintura que se façam necessários. 

1.4. Carpintaria: Manutenção e recuperação de portas, janelas e esquadrias danificadas pelo 

cupim ou pelo tempo, conserto e instalação de móveis (mesas, cadeiras, armários, arquivos, 

cronograma físico devidamente aprovado pela 

Fiscalização, cujas etapas são cumpridas 

obedecendo a uma periodicidade pré-determinada. 

Manutenção Corretiva: Serviços esporádicos, 

ausentes de programação previa, a serem 

executados em caráter eventual e/ou especial, de 

acordo com o surgimento de ocorrências e 

solicitações do Setor de Patrimônio, por meio de 

ordem de serviço, conforme modelo constante no 

anexo deste Termo de Referência, devidamente 

apontado pela Fiscalização e aprovado pela 

CONTRATANTE. 
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prateleiras) no tange à colagem, fixação e parafusamento; instalação de quadros, murais, 

prateleiras, divisórias, trincos, porta cadeado e ferrolhos; conserto ou instalação de fechaduras e 

dobradiças em móveis e portas; conserto ou instalação de rodapés; conserto, instalação ou 

readequação de portas e caixilhos; conserto ou instalação de fechaduras; manutenção nos 

corrimãos e outros serviços de carpintaria que se façam necessários. 

1.5. Esquadria: Colocação, remoção, manutenção e conservação em esquadrias de modo em 

geral (vidro, madeira, alumínio, etc.) desembaraçamento, fixação e remanejamento de persianas; 

substituição de vidros. 

1.6. Cobertura: Colocação, remoção, manutenção e conservação da cobertura em geral (telhas, 

calhas, manta asfáltica, rufos, algeroas, etc.), tais como: substituição de telhas quebradas, 

cumeeiras, algerosas e mantas desgastadas com o tempo; impermeabilização onde se fizer 

necessário, limpeza de calhas de águas pluviais das edificações, constando da remoção de 

folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores de águas pluviais; 

diagnóstico e resolução de problemas de goteiras e vazamentos. 

1.7. Serviços Gerais: Substituição das bandeiras nos mastros externos quando necessário; 

retirada das bandeiras do mastro para lavagem e/ou consertos nas mesmas; serviços de 

manutenção em bens móveis de outras naturezas, tais como: instalações que não necessitem de 

conhecimento técnico especializado, remanejamento de móveis e cadeiras do plenário, biombos 

e ou divisórias, desde que isso não configure construção, reforma ou ampliação e outros 

serviços conexos; pequenas soldas, pequenos reparos em carpetes. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele 3 (três) meses, com início na data de 

20/06/2017 e encerramento em 19/09/2017, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3.  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 

e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), perfazendo o 

valor total de R$ 2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais). 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017 na classificação abaixo: 

ÓRGÃO: 1 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 

UNIDADE: 1 – GABINETE, ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO. 

FUNÇÃO: 1 – LEGISLATIVA.   

SUB FUNÇÃO: 31 – AÇÃO LEGISLATIVA. 

PROGRAMA: 1 – EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 

PROJ/ATIVIDADE: 2001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES 

ELEMENTO: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOLS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

RECURSO: 1 - LIVRE.  

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. O preço não será reajustado. 

7. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto 

Básico. 

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto 

Básico. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

veículo oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Bagé - Justiça Estadual. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Bagé, 20 de junho de 2017 

 

___________________________ 
EDIMAR FAGUNDES CARDOSO 

CONTRATANTE 
 
 
 

____________________________ 
LEONARDO PINTO CAVALHEIRO 

CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 


