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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2015 

  

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 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, casa-

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

B - CONTRATADA: FOLLE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, pessoa jurídica 

de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.548.538/0001-99, com sede na Avenida Alcindo Silvei-

ra Carpes, 350, na cidade de Irai - RS, neste ato representada por SANDRA LISETE FOLLE, CPF sob 

nº 343.435.390-91 CI Nº 5013758131 – SSP-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA Avenida Al-

cindo Silveira Carpes, 350, centro, município de Irai – RS adiante denominada CONTRATADA, de 

comum, de comum acordo resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA 1ª - DISPOSIÇÃO GERAL 

O presente contrato rege-se, ainda, pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, e alterações posteriores, com dispensa de licitação com base no art. 24, II,  da citada lei. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a Prestação de Serviços de realização de palestra no XII Encon-

tro Municipal de Mulheres, denominada “A sabedoria da Mulher é raciocionar, sentir, amar e constru-

ir” extensivo aos participantes do Encontro de mulheres, a realizar-se no dia 07 de março de 2015, 

apartir das 10 horas, na sede Social da Comunidade Santo Antonio, na cidade de Taquaruçu do Sul, 

RS, tendo como tema: A Evolução do Mundo e o conflito entre gerações antigas e novas e como fica a 

mulher neste novo contexto mundial envolvendo ser esposa, mãe e profissional no trabalho. 

  

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

A -  Disponibilizar espaço e as condições adequadas para a realização do evento.  

B - Cumprir as condições de pagamento do total do presente contrato. 

Parágrafo único. Demais acertos serão decididos de comum acordo entre as partes ou judicialmente, 

se houver necessidade. 

 

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A - Executar serviços nos termos da cláusula 2ª do  presente contrato. 

B - Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ou prejuízos causados ou sofridos pelos apre-

sentadores ou prepostos quando da realização dos serviços ora contratados; 

C - Responsabilizar-se por todos os direitos e obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias, in-

denizatórias e fiscais ou, ainda de responsabilidade junto a órgãos públicos federais, estaduais, muni-

cipais ou privados, em decorrência do cumprimento do presente contrato; 

D - Isentar o Município de quaisquer ônus ou encargos decorrentes da presente contratação, tanto em 

relação aos empregados ou prepostos, quanto em relação a terceiros; 

E - Responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e hospedagem antes, durante e após 

a palestra motivacional. 
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Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto do presente contrato, 

com salários dos seus empregados ou prepostos, encargos, inclusive os decorrentes da aplicação das 

leis sociais e previdenciárias serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 5ª - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através do Se-

cretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jean Carlos Manfio, CPF nº 837.908.100-53, como 

gestor do contrato. 

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou reduz a respon-

sabilidade da CONTRATADA por danos causados direta ou indiretamente ao MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA 6ª - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pela execução dos serviços objeto deste contrato o MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA o montante 

de R$ 2.800,00 (dois mil e oitoscentos reais), mediante a apresentação da Nota Fiscal ou outro com-

provante legal, pelo valor nele indicado. 

   

CLÁUSULA 7ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos necessários para execução do presente contrato correrão por conta das dotações orçamen-

tárias próprias do orçamento municipal vigente.  

 

CLÁUSULA 8ª - DA RESCISÃO 

Em caso de rescisão do presente Contrato de prestação de Serviços, a parte que lhe der causa, deverá 

pagar à outra 10% (dez por cento) do valor do contrato, a título de indenização.  

  

CLÁUSULA 9ª  – VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA 10ª – DO FORO 

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Frederico Westphalen, para dirimir even-

tuais dúvidas ou litígios decorrentes da execução deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por 

mais especializado que seja. 

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

igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas. 

  

 Taquaruçu do Sul, RS, 05 de março de 2015. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA,                     FOLLE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME   
          Prefeito Municipal.                                                  Sandra Lisete Folle      

                                       

TESTEMUNHAS: 

 

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