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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2020 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E A EMPRESA ODIR JOSÉ 

GNOATO - ME 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica 

de Direito Público Interno, sita na Av. Monsenhor Scalabrini, nº 600, Guaporé/RS, CNPJ nº 

29.987.225/0001-65, neste ato representado por seu PRESIDENTE SR. ANTÔNIO JOSÉ 

PANDOLFO, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ODIR JOSÉ GNOATO 

- ME, estabelecida na Av. Sílvio Sanson, nº 1026 - Sala: 02, Bairro: Centro, na cidade de 

Guaporé/RS, Cep. 99.200-000, telefone (54) 999.689.345, e-mail: odir_gnoato@hotmail.com, 

inscrita no CNPJ nº 26.249.668/0001-60, pelo seu representante infra-assinado, doravante 

denominada CONTRATADA, acordam celebrar o presente Contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente contrato tem como fundamentos legais o Processo de Dispensa de Licitação 

por Limite Nº 106/2020, Processo Nº 245/2020 e artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  

1.1. É objeto deste instrumento a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE GUAPORÉ/RS, conforme segue: 

 

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO 

VALOR  

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

14 100,00 FD ÁGUA MINERAL, 500ML, S/ GÁS, FARDO COM 12 

UNIDADES. 

11,7500 1.175,00 

15 100,00 FD ÁGUA MINERAL, 500ML, C/ GÁS, FARDO COM 12 

UNIDADES. 

12,5000 1.250,00 

16 100,00 UN ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, EMBALADA A 

VÁCUO, PACOTE PLÁSTICO LAMINADO DE 1KG, 

MOÍDA TIPO MÉDIA, SEM GÚTLEN, COM REGISTRO 

NA DEFAP/SEMA E MS, VALIDADE MÁXIMA DE SEIS 

MESES. 

7,0000 700,00 

17 120,00 PAC CHÁ EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 

SABORES NATURAIS DIVERSOS, COM NO MÍNIMO 

10 SACHÊS DE 15G, COM RENDIMENTO DE ATÉ 

150ML DE ÁGUA POR SACHÊ. 

2,7500 330,00 

18 100,00 PAC CAFÉ EM PÓ, EXTRA FORTE, EMPACOTADO A 

VÁCUO, EM EMBALAGEM TIPO CAIXA EM 

PAPELÃO - CONTENDO 500G. 

9,2500 925,00 

VALOR TOTAL R$ 4.380,00 

mailto:camaraguapore@hotmail.com
mailto:odir_gnoato@hotmail.com


 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

 

Av. Monsenhor Scalabrini, 600 - Fone: (54) 3443-5911  

Cep. 99.200-000 - Guaporé/RS - e-mail: camaraguapore@hotmail.com / cmvgpe@net11.com.br 

 

 

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO 

VALOR  

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

1 1,00 UN Vassoura de nylon, com cabo - com cerdas de nylon macias, 

em formato anatômico, cabo rosqueado, resistente, de 

madeira, envolto em plástico. A base da vassoura deverá ser 

chanfrada e as cerdas em diagonal. O cabo da vassoura 

deverá ser de madeira resistente e ter rosca eficiente para não 

entortar ou soltar a base na utilização, com suporte suspensor. 

Altura mínima das cerdas 11cm e comprimento mínimo do 

cabo: 1,20m. 

8,5000 8,50 

2 40,00 UN Desodorizador, apresentação aerossol, aplicação 

aromatizador ambiental, características adicionais ação 

neutralizante, embalagem de 360ml. 

9,3500 374,00 

3 20,00 PAC Papel toalha interfolhado, 100% fibras celulósicas virgens, 

gramatura mínima de 24g/m², na cor branca, acondicionado 

em fardo com 1.000 folhas, com uma dobra (duas faces). 

Dimensões: largura 21 a 23cm, comprimento 20 a 22cm. 

9,5000 190,00 

4 40,00 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM PARA 

LIMPEZA GERAL - PRONTO USO, EMBALAGEM DE 1 

LITRO, ASPECTO LIQUIDO, INCOLOR E ODOR 

CARACTERÍSTICO. PH DO PRODUTO PURO 6,0 - 7,0. 

DEVE ATENDER A NBR 5991/97. 

6,1500 246,00 

6 200,00 UN Pedra sanitária - peso 35g, embalada em plástico 

transparente, com suporte para colocação em bacia sanitária, 

fragrâncias diversas, solida, composto de sulfato de sódio, 

fragrância, pigmento, coadjuvante. Com indicação do 

químico responsável. 

1,1000 220,00 

7 8,00 PAC Esponja de louça dupla face (espuma e fibra), formato 

retangular, comprimento mínimo 110cm, largura mínima 

75cm, espessura mínima 20cm. Composição: espuma de 

poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo, 

embalagem com, no mínimo, 04 unidades. 

3,1000 24,80 

8 25,00 UN ALVEJANTE SEM CLORO, COMPOSTO DE ALQUIL 

BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ÁLCOOL GRAXO 

ETOXILADO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 

SEQUESTRANTE, ANTIESPUMANTE, CORANTE, 

FRAGRÂNCIA E ÁGUA, INCOLOR, LAVAGEM E 

ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. 

EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 LITROS, OPACA 

DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO 

ATENDER A NBR 5991/97. 

9,1500 228,75 

9 60,00 UN Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, 

cloreto, com, no mínimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, 

lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem 

plástica de 02 litros, opaca dotada de tampa com lacre, 

devendo atender a NBR 13.390/2006. 

4,7500 285,00 

10 20,00 UN Flanela, alvejada para limpeza na cor branca com dimensões 

mínimas de 38x58cm, composição 100% algodão, com 

costura reforçada (overlock) nas bordas e vértices 

arredondados. Aplicação polimento de móveis, vidros e 

limpeza em geral. Tecido com boa absorção, espessura e 

resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve 

apresentar desfiamento nas bordas. 

2,5000 50,00 

11 20,00 PAC Esponja de lã de aço para limpeza, formato retangular, 

aplicação em utensílios e limpeza em geral, características 

adicionais textura macia e isenta de sinais de oxidação, 

1,7000 34,00 
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comprimento mínimo 90cm, largura mínima 40cm. Pacote 

com, no mínimo, 8 esponjas e peso mínimo total de 60g. 

12 30,00 UN Desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, 

princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio + 

tensioativos, teor ativo solução concentrada, teor ativo em 

torno de 50%, solução aquosa, aroma eucalipto, embalagem 

de 5 litros. 

11,5000 345,00 

13 15,00 UN Saponáceo, composição detergente, aplicação limpeza de 

pisos, paredes e louças, biodegradável. Informações 

adicionais: cremoso, contendo no mínimo 300ml, fragrância 

pinho, limão ou lavanda, recipiente de 300ml. 

5,0000 75,00 

19 1,00 UN BALDE TIPO MOP COM ESFREGÃO GIRATÓRIO 360 + 

REFIL EXTRA, CAPACIDADE DO BALDE DE NO 

MÍNIMO 6 LITROS, CABO DESMONTÁVEL DE 2 

SEGMENTOS E ALTURA MÍNIMA DE 1,20M. 

180,0000 180,00 

20 15,00 CX Sabão em pó de 1ª qualidade, biodegradável, com amaciante, 

acondicionado em caixa de papelão com 2kg, tensoativo, 

coadjuvantes, sinergistas, alcalinizante, branqueadores 

ópticos, corante essência e água, com tampa de fácil 

fechamento. 

6,0000 90,00 

21 15,00 UN Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso 

concentrado, perfumado. Frasco de 5 litros, com tampa abre 

e fecha com lacre de rosquear. 

12,5000 187,50 

VALOR TOTAL R$ 2.538,55 

 

MATERIAL DE COPA E COZINHA 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO 

VALOR  

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

5 20,00 CX Filtro descartável de papel nº 103 para café descartável, 

textura especial com microporuns, produto não perecível, 

caixa com 30 unidades. 

3,7500 75,00 

VALOR TOTAL R$ 75,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 6.993,55 (seis mil, novecentos e noventa e três 

reais com cinquenta e cinco centavos), conforme proposta apresentada, que integra o presente 

instrumento e que é de pleno conhecimento das partes, incluído todas as despesas, tributos e 

encargos para realização do objeto, sem quaisquer ônus adicionais para o Município. 

 

2.1.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao objeto, 

conforme nota fiscal, observado o preço cotado na proposta. 

 

2.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, à vista, após a entrega, mediante 

emissão da Nota Fiscal e visto do servidor responsável, através de depósito na seguinte conta 

bancária da CONTRATADA: 

 

• Banco: Banrisul 

• Agência: 0675 
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• Conta: 060475510-2 

 

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

2.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos pagamentos 

devidos pelo Município. 

 

2.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas por 

dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

 

2.8. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos nos termos da legislação 

que regula a matéria. 

 

2.9. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

01.01 - 2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 

3.3.90.30.22.00.00 - Mat. de limpeza e prod. hig. - 1735  

3.3.90.30.21.00.00 - Mat. de copa e cozinha - 2412  

3.3.90.30.07.00.00 - Gêneros de alimentação - 1643 

Recurso: 01 - Recurso Livre - Adm. Direta Mun.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA 

 

3.1. A entrega dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, na Câmara Municipal de Vereadores, 

situada na Av. Monsenhor Scalabrini, nº 600 - Centro, livre de frete, descarga e encargos para o 

Município. 

 

3.1.1. É de responsabilidade da Câmara Municipal a expedição de solicitação dos produtos, bem 

como o controle do cumprimento de prazos contratuais. 
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3.2. Não será aceito na entrega, produtos nas quantidades e qualidade com descrição diferente 

daquela constante na proposta vencedora bem como em desconformidade com os padrões 

estabelecidos no edital.  

 

3.3. Após a verificação, e consequente aprovação, será dado aceite na Nota Fiscal, quando então, 

ocorrerá o pagamento.   

       

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTRATO 

 

4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas 

disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições previstas no 

Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

 

4.4. O prazo de vigência do presente contrato é até 30 de novembro de 2020, a contar da sua data 

de assinatura. 

 

4.5. A fiscalização do contrato será de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores, ou pessoa por ele for designada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1. DO CONTRATANTE 

 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste Contrato;  

 

5.1.2. Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso;  

 

5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

 

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 

setor competente; 

 

5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 
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5.2. DA CONTRATADA 

 

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações contidas neste Contrato;  

 

5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 

5.2.4. Fornecer o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na proposta; 

 

5.2.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93; 

 

5.2.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o contratado às penalidades previstas 

no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

 

a) Advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades, passíveis de correção 

durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso injustificado na 

execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após este prazo, será 

considerado inexecução contratual; 

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato pela inexecução parcial 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao CONTRATADO o pedido de reconsideração da decisão 

da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

6.2. As penalidades são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 
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6.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

 

6.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, e “e” do item 6.1, caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

6.5. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da 

unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.6. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 

78 da Lei 8.666/93. 

 

6.7. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) Pedido de recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) Em caso de transferência das obrigações assumidas, sem prévia e expressa autorização do 

Município; 

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) Mais de 2 (duas) advertências. 

 

6.8. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

6.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO 

 

7.1. A CONTRATADA somente poderá ceder parcialmente este contrato, mediante prévia e 

expressa autorização do Município. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

8.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da 

Comarca de Guaporé/RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as 

testemunhas abaixo em 05 (cinco) vias de igual teor. 

 

Guaporé/RS, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

ODIR JOSÉ GNOATO - ME ANTÔNIO JOSÉ PANDOLFO 

CONTRATADO CONTRATANTE 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: ADALBERTO A. DE ALMEIDA 

 

_______________________ 

CONSULTOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 69.331 

 

_______________________ 
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