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CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS    
 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.° 
92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazetta, 95, Estação, RS, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Humildes de Almeida Camargo, brasileiro, casado, portador do RG 
nº 1038655104 – SSP/RS, e CIC/MF nº 056.077.360-91, residente e domiciliado na Rua Vicente Devens, 
265, na cidade de Estação, RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE 
 
CONTRATADA: RESIDENCIAL GARDEN VILLE RESIDENCIAL DE LONGA PERMANÊNCIA LTDA – ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Dr. Luiz Carlos Farret, 110, Centro, São Valentim/RS, 
CNPJ: 27.760.649/0001-67, neste ato representado por seu sócio administrativo e Diretor Geral, Sr. 
Itacir Domingos Della Bona, doravante denominado CONTRATADA.  
 
O presente contrato é regido pelas disposições da Lei n.° 8.666/93 e as demais cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato o abrigamento compulsório da Sra. IONE SALETE GARCEZ, 
conforme determinação judicial proferida via tutela de urgência, nos autos do Processo nº 
050/1.19.0000958-9, que tramita na 1ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas – RS, no qual serão 
observados os termos da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e RDC/ANVISA nº 283/2005, 
compreendendo os seguintes serviços:  
 
1.1 - Prestação de serviços de Instituição de Curta, Média e/ou Longa Permanência, destinada ao 
domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadores de 
doenças especiais, em caráter de residência mista. 

 
1.2 - A CONTRATADA, visando à satisfação das necessidades da utente, prestará os seguintes serviços, 
incluídos no valor contratado: 

 
a) Acomodação, segundo plano de estadia e modalidade escolhida no ato da contratação; 
b) Alimentação com acompanhamento nutricional; 
c) Alimentação especial quando houver indicação médica, em conformidade com o disposto no art. 
50,VIII da Lei 10.741/2003; 
d) Lavagem e tratamento de roupas pessoais e de cama; 
e) Serviços de limpeza diária dos quartos, banheiros e ambientes comuns da CONTRATADA; 
f) Serviços de enfermagem 24 horas; 
g) Serviço de recreação com equipe multiprofissional. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/PAGAMENTO 
O CONTRATANTE pagará pela estadia do residente o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). 
 
O pagamento referente à prestação de serviços objeto do presente contrato será efetuado até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, que será 
atestada pelo servidor público designado como gestor deste Contrato, onde serão deduzidos os impostos 
legais. 
 
O atraso injustificado no pagamento incorrerá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor 
da fatura em atraso, os quais serão cobrados através de nota de débito emitida contra o 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas e custeio do presente contrato serão subsidiados com recursos consignados na seguinte 
rubrica orçamentária: 
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Órgão – 09 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 
Atividade/Projeto – 0.023 – Convênios com Centros especializados em Saúde Mental; 
09.01.08.241.0028.0023.3.3.50.41.00.00.00 – Contribuições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA se responsabiliza pelo pagamento dos salários e encargos sociais dos profissionais 
encarregados pela prestação dos serviços, nos termos da legislação vigente. A inadimplência nos 
pagamentos, com relação aos encargos, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente termo. 
A CONTRATADA não poderá subcontratar os serviços ora contratados. 
Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
O presente contrato tem vigência retroativa a contar da data da internação, em 27 de junho de 2019, 
sendo válido enquanto perdurar a determinação judicial para manutenção da internação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PROCEDIMENTO LEGAL 
O presente contrato é celebrado sem anterior procedimento licitatório em face da necessidade de 
atendimento da determinação judicial proferida junto ao Processo nº 050/1.19.0000958-9, que tramita 
na 1ª Vara Judicial da Comarca de Getúlio Vargas – RS. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
A CONTRATADA realizará os serviços, objeto do presente contrato, através de técnicos, sócios ou 
empregados, correndo por sua conta exclusiva todos os custos e despesas com salários, contribuições 
sociais, trabalhistas e demais dispêndios com pessoal e deslocamentos. 
A CONTRATADA não está obrigada a manter exclusividade com o CONTRATANTE, podendo prestar 
serviços da mesma natureza a terceiros. 
O CONTRATANTE  se reserva o direito de fiscalizar a execução dos serviços prestados, mediante: 
a) a fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo CONTRATANTE, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa não lhe implicará co-
responsabilidade pela eventual execução incorreta do contrato; 
b) A CONTRATADA obriga-se ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato, 
desempenhando com zelo as tarefas a seu encargo, em obediência à ética e às normas técnicas 
pertinentes. 
 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93, são obrigações do 
CONTRATANTE: 
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA, sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste contrato; 
c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
A CONTRATADA sofrerá pela inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa no valor de até 5% (cinco por cento) do valor inadimplido do contrato, podendo variar de 
acordo com a gravidade do fato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a administração, 
por prazo não superior a dois anos. 
A Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, no caso de observar a falta da 
adequada prestação dos serviços contratados, ou ocorrendo desatendimento de alguma das cláusulas 
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neste estipuladas, poderá, a qualquer tempo, declarar o término do contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o 
presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo próprio, na ocorrência das seguintes situações: 
I – Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 5 (cinco) dias de antecedência, sem que seja 
obrigado a explicar os motivos determinantes e, também, sem que seja obrigado a responder por ônus 
ou prejuízos resultantes, salvo o devido ao CONTRATADO, excluindo o montante das multas a pagar. 
II – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 
CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das seguintes situações: 
a) não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 
c) manifesta deficiência do serviço; 
d) falta grave ao juízo do Município; 
e) falência ou insolvência; 
f) não dar início às atividades no prazo previsto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Fica eleito o Foro da Comarca de Getúlio Vargas, RS, para dirimir possíveis dúvidas ou questões oriundas 
do presente instrumento. 
 
As partes, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento, impresso em 3 (três) vias de 
igual forma e teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se a cumprir o 
presente tão inteira e fielmente como nele se contém. 
 
    Estação, 30 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
 
       Humildes de Almeida Camargo               Idacir Domingos Della Bona 
           CONTRATANTE                           CONTRATADA 
         Município de Estação              Residencial Garden Ville 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
__________________________________       ___________________________________ 
 


