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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 062/2014  

(Processo nº 1.053.291/08) 

 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na ci-

dade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Senhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, bra-

sileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B -  CONTRATADO: WALTER VAZ JUNIOR, 98253883072, empresário individual optante do 

SIMEI, inscrito no CNPJ sob nº 15.018.414/0001-15, com sede na Rua José do Patrocínio, 205, apto. 

202, centro, na cidade de Palmitinho, RS, neste ato representado pelo proprietário Sr. Walter Vaz 

Junior, brasileiro, portador da RG nº 1077288585, CPF nº 982.538.830-72, inscrição na OMB nº 

Q1-14.423, residente e domiciliado na Rua José do Patrocínio, 205, apto. 202, centro, na cidade de 

Palmitinho, RS. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e é realizado com dispensa do procedi-

mento licitatório, fundamentado no disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, em razão do seu 

valor ser inferior ao limite de dispensa vigente. 

 

III – CONDIÇÕES: 

Cláusula Primeira - Objeto – Prestação de serviços profissionais para o desenvolvimento das ativi-

dades referentes ao Projeto “Música é arte de vida”, num total de 280 (Duzentos e oitenta) horas de 

atividades, a ser desenvolvidas em um dia por semana, preferencialmente às sextas-feiras, com 8 

(oito) horas de duração, conforme discriminado no Projeto anexo, com início em 02 de maio e tér-

mino em 31 de dezembro de 2014. 

 

Subcláusula única: Além das atividades programadas nesta cláusula, poderão ser realizadas apre-

sentações públicas dos participantes, quando da realização de eventos, mediante programação prévia. 

 

Cláusula Segunda - Local das atividades – As atividades serão desenvolvidas em local a ser defi-

nido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. 

 

Cláusula Terceira – Do Preço – Pela execução das tarefas objeto deste contrato, o CONTRATA-

DO receberá o valor total de R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais), equivalente a 

R$28,00 (vinte e oito reais) a hora realizada.   

  

Cláusula Quarta – Da Forma de Pagamento - O Pagamento do valor contratado será feito em par-

celas mensais, até o quinto dia útil de cada mês, de acordo com o número de horas trabalhadas no 

mês anterior, mediante apresentação da competente nota fiscal de prestação de serviços.  

 

Cláusula Quinta - Das Dotações Orçamentárias. As despesas decorrentes deste contrato correrão 

por conta das Dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habi-

tação 



 2 

 

Cláusula Sexta – Fiscalização.  O MUNICÍPIO exercerá o acompanhamento e a fiscalização do 

presente contrato através da Senhora Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Sra. 

Luciane Stival Vasconcellos, CPF. Nº 993.238.180-20, como gestora do contrato. 

Clausula sétima - Do Foro - Para a solução de litígios na interpretação das disposições deste contra-

to, não solucionados por acordo, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen. 

 

 E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em quatro vias de igual teor e 

forma, juntamente com as testemunhas adiante nomeadas. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 22 de abril de 2014. 

 

 

 

 

           CONTRATANTE     CONTRATADO 

    VANDERLEI ZANATTA             WALTER VAZ JUNIOR 

                        Prefeito Municipal        

 

                                                      

 
 

LUCIANE STIVAL VASCONCELLOS 

GESTORA DO CONTRATO 

 

 

 

TESTEMUNHAS:                                                                              

 

  

 

 

 

A .......................................................                      B ......................................................................... 

 

 

 

  

  


