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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 103/2012 

  

 

I - PARTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL – RS, pessoa jurídica de direito 

público, com sede administrativa na Rua do Comércio. 1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, Esta-

do do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ. nº 92.403.567/0001-27, neste ato representada por seu 

Prefeito Municipal, senhor Mauro Olinto Sponchiado, brasileiro, casado, portador do RG nº 

5042533686/SSP-RS,  inscrito no CPF nº 494.125.660-34, residente e domiciliado na Rua da Figuei-

ra, nº 70, nesta cidade de Taquaruçu do Sul, RS. 

CONTRATADA: MASP PRODUÇÕES MUSICAIS, nome de fantasia da Empresa Individual 

MARCIO ANDRÉ DA SILVA PEREIRA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 14547309/0001-00, com sede na Rua Santo Angelo, 95, casa, Bairro Aparecida, na 

cidade de Frederico Westphalen, RS, CEP 98400-000, representada neste ato pelo seu representante 

legal, Sr. Marcio André da Silva Pereira, CPF 007.845.550-28, Identidade profissional nº 15.274 

OMB, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Santo Ângelo, 95, Bairro Aparecida, na 

cidade de Frederico Westphalen, RS. 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei 

Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores e as disposições e condições 

inseridas neste contrato. 

III - CONDIÇÕES 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

O objeto deste contrato é a prestação, por parte da CONTRATADA, dos serviços profis-

sionais de instrução de aulas de música para a formação e operacionalização da Banda Marcial Mu-

nicipal, destinada a crianças, adolescentes e adultos, e alunos participantes do Projeto PROFAÇA, a 

ser desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Assistência Social.  

CLAUSULA SEGUNDA 

As aulas serão ministradas uma vez por semana, em dia e horário previamente definido 

com as Secretarias de Educação e Cultura e de Assistência Social. 

Parágrafo único. Fazem parte dos serviços contratados a organização e acompanhamento da Banda 

em apresentações, desfiles, eventos, etc. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A CONTRATANTE disponibilizará a estrutura de local apropriado e instrumentos musi-

cais necessários à realização das aulas musicais contratadas e formação da Banda Marcial Munici-

pal. 

CLÁUSULA QUARTA 

Para a execução do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRA-

TADA o valor total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, pagáveis até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao da sua prestação, mediante o fornecimento de nota fiscal correspondente.  

Parágrafo único - Do valor dos serviços especificados na respectiva nota fiscal serão retidos os 

valores correspondentes às contribuições regulamentares correspondentes. 
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CLÁUSULA QUARTA 

O presente contrato terá vigência de 02 (dois) meses a contar da 1º de novembro de 2012 

até 31 de dezembro de 2012. 

CLÁUSULA QUINTA. 

A execução do presente contrato é pelo regime de prestação de serviços, através de profis-

sional devidamente habilitado designado pela CONTRATADA, correndo todas as despesas de des-

locamento, estadia, alimentação e encargos sociais e trabalhistas sob a inteira responsabilidade des-

ta, descaracterizando qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEXTA   
Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá manter compatibilidade com 

as obrigações assumidas e, sempre que necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar o compare-

cimento do seu representante legal no Município para prestar esclarecimentos e/ou orientação, sem 

que caiba qualquer pagamento adicional. 

CLÁUSULA SÉTIMA  
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das 

partes, em comum acordo, ou unilateralmente pela CONTRATANTE, sempre que julgar de interes-

se público ou por descumprimento de qualquer cláusula por parte da CONTRATADA, sem que cai-

ba a esta qualquer indenização, além do pagamento pelos serviços já executados. 

CLÁUSULA OITAVA 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das dotações pró-

prias do Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Órgão 06 – Unidade 03: SMEC 

Convênios e Livres – Atividade 2.021: Atividades Culturais CL – Elemento de despesa: 

3.3.90.39.00.00.00.00.0001: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos serão tratados de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores.  

CLÁUSULA DECIMA: DO FORO 
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente contrato, que não pos-

sam ser solucionadas de comum acordo, fica eleito, desde já, o Fórum da Comarca de Frederico 

Westphalen, RS, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem, desta forma, justas e contratadas, as partes firmam o presente em quatro 

vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, na presença de duas testemunhas. 

Taquaruçu do Sul, RS, 16 de outubro de 2012. 

 

 
 

       Mauro Olinto Sponchiado,     Marcio André da Silva Pereira, 
Prefeito Municipal – CONTRATANTE.          CONTRATADO. 

 

Testemunhas:  _____________________________       _________________________________ 

 


