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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2014 
 
 

I – PARTES: 

A - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Di-

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

1.424, na cidade 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, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de 

Taquaruçu do Sul/RS. 

 

B – CONTRATADA: T. C E C. R DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROFISSIONAL E 

SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.409.373/0001-13, com sede na Rua do 

Comércio, nº 942, Subsolo, no Município de Frederico Westphalen, RS, representada por sua 

Proprietária, senhora: Tarciane Cenci , brasileira, solteira, psicóloga, portadora da RG. Nº 

6075877321, expedida pela SSP-RS, CPF. Nº 941.860.490-68, residente e domiciliada na Rua 

Piaui, nº 242, Bairro Itapajé, na cidade de Frederico Westphalen, RS. 

 

II – OBJETO: Prestação de serviços para Análise interpretativa em processos de licenciamento 

ambiental com emissão de parecer técnico visando a expedição de licenças ambientais nos ter-

mos da Legislação vigente.  

 

III – 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 pro-

cedimento licitatório com fundamento no disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, em razão 

do seu valor ser inferior ao limite de dispensa vigente. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

            O objeto do presente contrato é a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE 

dos serviços de Análise interpretativa em processos de licenciamento ambiental, projetos dos 

senhores: Eliseu Dal Piva, CPF. nº 710.205.350-91, para atividade de suinocultura; Baltazar 

Canci, CPF. Nº. 974.764.470-34, construção residencial em área urbana; Valdelini Pereira da 

Luz, CPF. nº 422.390.280-68, alvará florestal e Everaldo Severli Dal Piva, CPF. nº 422.184.110-

91, para atividade suinocultura,  com emissão de pareceres técnicos visando a expedição de li-

cenças ambientais nos termos da Legislação vigente.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARACTERIZAÇÃO E DA FORMA DE PRES-

TAÇÃO DOS SERVIÇOS.  

A contratação dos serviços visa a realização pareceres técnicos que serão realizados junto 

ao órgão ambiental municipal. 

Subcláusula única. A CONTRATADA obriga-se a manter à disposição estrutura organi-

zacional e/ou pessoal técnico habilitado à prestação dos serviços especializados  ora contratados, 

exceto aqueles que envolvam profissionais da área de geologia e/ou engenharia de minas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E REA-

JUSTE.  
O preço total dos serviços é de R$ 1.480,00 (Um mil quatrocentos e oitenta reais), sendo 

R$370,00 (trezentos e setenta reais), por parecer técnico, irreajustável durante o período de vi-

gência deste contrato, já incluídos os custos de viagens, hospedagem e alimentação, encargos 

sociais, previdenciários e tributários, a serem pagos ao final dos trabalhos, mediante apresenta-

ção da Nota Fiscal dos serviços realizados e aceitos pela CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO.  

O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES.  

A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, ás 

seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa: 

- Advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos prazos 

fixados para o atendimento do objeto do contrato; 

- Multa no valor correspondente a 1% (um por cento), por dia de atraso, no caso de rein-

cidência específica, a ser descontada do valor total do contrato. 

- Suspensão do direito de contratar com o Município, pelo prazo de um ano, na hipótese 

de reiterado descumprimento das obrigações contratuais. 

- Declaração de inidoneidade para participar de licitação junto ao CONTRATANTE na 

hipótese de recusar-se à prestação dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA– DA RESCISÃO. 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos arti-

gos 77 e 78 e pelas formas do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, recebendo a CONTRATADA, a título de custo de desmobilização, o valor 

correspondente a 10 % (dez por cento) do valor total do contrato, conforme faculta o art. 79, § 2º 

da Lei nº 8.666/93. 

Subcláusula única. Considera-se automaticamente rescindido o contrato, nas hipóteses 

de declaração de inidoneidade e suspensão do direito de contratar, previstas na cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária do 

orçamento municipal vigente. 

 

             CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO. 

 O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através do Senhor Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jean Carlos 

Manfio, CPF. Nº 837.908.100-53, como gestor do contrato. 
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CLÁUSULA NONA – DO FORO. 

Eventuais litígios decorrentes deste contrato, não solucionados por acordo entre as partes, 

serão dirimidos perante o Foro da Comarca de Frederico Westphalen – RS. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em quatro 

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

Taquaruçu do Sul, RS, 08 de julho de 2014. 

 

 

 

 

_____________________________             ___________________________________ 

  VANDRELEI ZANATTA                       T.C. E CR DES. PES. PROF. E SERV. LTDA ME 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE                  Tarciane Cenci – CONTRATADA 

 

 

 

 

                                              JEAN CARLOS MANFIO 

                                                Gestor do Contrato 

 

Testemunhas: 

 

 

A ________________________________      B  ___________________________________ 


