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Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de mão de obra qualificada e 

especializada, de um lado, CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DE SC, 

inscrito no CNPJ: 83.159.541/0001-94, estabelecido na Rua Conselheiro Mafra, nº 758, 3º andar, 

Bairro Centro, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por 

EVARISTO CLAUDINO RIBEIRO, registrado no CPF 741.384.219-04, doravante denominado 

CONTRATANTE, e, de outro lado, CORDSUL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME, 

empresa estabelecida na Rua Souza Dutra, nº 145, sala 411, Bairro Estreito, na cidade de 

Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ: 20.818.006/0001-88, neste ato 

representada por FLAVIO LUIZ CORDERO, registrado no CPF 795.932.679-72, doravante 

designada CONTRATADA, por seus respectivos representantes legais, ao final, nomeados e 

assinados, têm justo e acertado o quanto segue:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO a serem as 

atividades executadas pela CONTRATADA no endereço da CONTRATANTE acima especificado.   

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  

Sem o fornecimento de produtos e materiais para execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Preço 

O valor a ser pago em decorrência dos serviços prestados será de R$ 890,00 (oitocentos e 

noventa reais) mensais. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  

O preço acima estipulado será reajustado como base nas antecipações sindicais da categoria, ou 

conforme nova regulamentação na legislação de tr ibutos municipal,  estadual,  

federal e/ou pisos salar iais regionais que venha a ocorrer.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  

Não haverá qualquer vínculo da CONTRATANTE com Sindicato, o reajuste sindical servirá 

apenas para atualização de valores, conforme Acordo Colet ivo do Sindicato de Asseio e 

Conservação (SINDLIMP), este reajuste será sempre com a data base no mês de 

Janeiro de cada ano.  

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: 

O pagamento do objeto do presente Termo de Contrato será efetuado através do 

código orçamentário nº 6.2.2.1.1.30.90.39.011, manutenção e conservação 

imóveis, por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Pagamento 

O pagamento será efetuado todo dia 01 (um) do mês subsequente, relativo ao mês da prestação 

dos serviços realizados. Com a emissão da nota fiscal e boleto bancário.  

  

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo 

O presente Contrato vigorará do dia 25 de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019, 

podendo ser prorrogado por igual período, em sucessivas vezes, mediante aditamento e em 

consonância com o calendário fiscal, respeitado o prazo previsto na Lei n. 8666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão 

Fica reservado à CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato, independente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de qualquer indenização ou 

retenção, seja a que título for, nas seguintes ocorrências: 

1) Subcontratação total ou parcial dos serviços, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

2) A rescisão poderá ser realizada por ambas as partes através apenas de um comunicado de 

aviso prévio de 30 dias, aviso este que se dará no primeiro dia útil do mês. 

3) Não cumprimento pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos, prazos contidos no presente contrato ou o seu cumprimento irregular; 

4) Caso a rescisão se der por iniciativa da CONTRATADA haverá a retenção dos eventuais 

créditos a receber e o ressarcimento ao CONTRATANTE dos danos decorrentes do 

inadimplemento contratual; 

5) Caso a rescisão se der por culpa do CONTRATANTE fará jus o CONTRATADO aos      

valores a receber dos serviços já executados e acrescentará mais 30 (trinta) dias relativo ao 

aviso prévio não comunicado; 

6) No caso da CONTRATADA deixar de apresentar alguma certidão negativa, após 60 dias 

consecutivos da solicitação formal por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Obrigações da CONTRATADA 

Além das obrigações assumidas neste instrumento, para sua perfeita execução, a CONTRATADA 

obriga-se, ainda, a: 

 Ser a única responsável por todos os encargos seja no âmbito Civil, Trabalhista, Criminal, 

Previdenciário, Tributário e Fiscal incidentes sobre o serviço ora pactuado, bem como perante 
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terceiros, por danos pessoais, morais e materiais, acidentes de qualquer natureza, devendo 

manter a CONTRATANTE à margem de qualquer discussão Jurídica nesse sentido; 

 Fornecer a CONTRATANTE os devidos comprovantes recolhidos das guias sociais, fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias como FGTS e GPS (Guia da previdência social).  

 Fornecer ao pessoal EPI'S básicos, necessários ao desempenho seguro das atividades, de 

acordo com as normas de segurança do Ministério do Trabalho e cumprir integralmente as 

normas legais pertinentes à segurança e medicina do trabalho; 

 Ser a única responsável por todas as despesas para realização dos trabalhos, tais como 

refeições, conduções e translados. 

 Cumprir e fazer cumprir por seus representantes e servidores, no que couber, todos os 

regulamentos da CONTRATANTE, referentes às normas de conduta e disciplina existente em 

sua unidade; 

 Manter os equipamentos, as suas expensas, em perfeitas condições de funcionamento, 

conservação e segurança, além de limpos, interna e externamente; 

 Manter seus funcionários uniformizados e identificados com crachás; 

 Ser a única responsável por quaisquer danos culposos ou dolosos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, por seus sócios empregados ou prepostos, no desempenho 

das atividades previstas no presente instrumento; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:  

A CONTRATADA disponibilizará para a execução do objeto do presente contrato 01 Auxiliar de 

Limpeza 02 vezes por semana, com duração de 04 horas cada vez.  

 Em caso de feriado, recesso ou férias coletivas da CONTRATANTE, o colaborador será 

dispensado de suas obrigações, sem qualquer desconto no valor contratado. 

 Em caso de falta do colaborador, quando houver tempo hábil, a reposição de falta por 

outro colaborador se dará no mesmo dia. Quando a comunicação da falta se der muito 

próxima ao horário estabelecido, a reposição será realizada no 1º dia útil posterior, ou 

outra data combinada entre ambas as partes.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Obrigações da CONTRATANTE 

Além das obrigações assumidas neste instrumento, para sua perfeita execução, a 

CONTRATANTE obriga-se, ainda, a: 

 Pagar pontualmente os compromissos assumidos por meio deste instrumento de contrato; 

caso o devido pagamento não seja efetuado até o prazo de 30 (trinta ) dias corridos após a 

emissão da correspondente nota fiscal, a cobrança será enviada a cartório e as despesas 

adicionais serão de responsabilidade do contratante. 
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 Informar o local e horário para prestação dos serviços objeto deste contrato. Caso sejam 

necessárias horas extras, as mesmas serão cobradas separadamente, conforme pedido do 

contratante. 

 Não admitir em seu quadro funcional, funcionário da CONTRATADA. 

 Não contratar funcionário da CONTRATADA para serviço paralelo ou eventual. 

 Fiscalizar os serviços executados pela CONTRATADA. 

 Quando necessitar de horas extras, informar a empresa contratada com antecedência para ver 

a possibilidade da realização ou não. 

 Não sujeitar o colaborador da contratada a executar atividades em altura ou que ocorra riscos 

à saúde, ou atividades fora deste instrumento contratual. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das Notificações  

Todas as notificações demandadas ou comunicações trocadas entre as partes deverão ser 

realizadas por qualquer meio idôneo e legalmente admissível nos endereços ora informados com 

o devido protocolo físico de recebimento, ou AR (aviso de recebimento) assinado, ou ainda por 

comunicação de e-mail com confirmação do destinatário; entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA nomeadas abaixo:             

 

Pelo Contratante: EVARISTO CLAUDINO RIBEIRO – CPF 741.384.219-04 

Pela Contratada: FLAVIO LUIZ CORDERO – CPF 795.932.679-72 

 

CLÁUSULA NONA - Disposição Geral 

O presente contrato não estabelece nenhum liame de solidariedade, sociedade ou vínculo 

empregatício entre as partes, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se, integralmente, por 

todas as despesas decorrentes das relações com seus empregados ou prepostos, especialmente, 

no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de infortunística, 

respondendo no foro da Justiça Comum ou Trabalhista por todas as perdas e danos que 

eventualmente venha a sofrer a CONTRATANTE em decorrência dos preceitos estipulados nesta 

Cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Tributos 

Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e de FGTS decorrentes deste contrato, 

exceto aqueles que a legislação vigente impuser expressa e compulsoriamente ao 

CONTRATANTE, serão de responsabilidade do CONTRATADO, sem que lhe assista qualquer 

direito a reembolso.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Obriga-se a CONTRATADA 

Além do pagamento dos salários a seus empregados, ao recolhimento de todos os encargos 

previdenciários, trabalhistas e fiscais; a estabelecer e manter sob sua exclusiva responsabilidade 

seguro de vida aos seus empregados, nos termos da legislação em vigor, bem como o pagamento 

por danos ocasionados a terceiros durante a execução dos serviços contratados, excluindo 

expressamente o CONTRATANTE de quaisquer ônus e responsabilidades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro 

O presente contrato obriga não só as partes como também seus sucessores, a qualquer título, 

ficando, desde já, eleito o foro da Comarca de Florianópolis no Estado de Santa Catarina, para 

dirimir dúvidas ou contestações fundadas neste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, 

por mais especial que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam este instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor e validade, juntamente com as testemunhas abaixo, para que possa produzir os devidos 

e legais efeitos. 

Florianópolis, 25 de janeiro de 2019. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DE SC 

CNPJ: 83.159.541/0001-94 
EVARISTO CLAUDINO RIBEIRO - CPF 741.384.219-04 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
CORDSUL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CNPJ: 20.818.006/0001-88 
FLAVIO LUIZ CORDERO - CPF: 795.932.679-72 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1)__________________________________        2)__________________________________ 
NOME:                                                                   NOME: 
RG:                                                                        RG: 
CPF:                                                                      CPF: 


