CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 108-15
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 Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 68984243000, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu
do Sul - RS.
B – CONTRATADA: JOSÉ ELOI DOS SANTOS PEREIRA – VIAGENS, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.627.131/0001-82, com sede à Rua do Comércio,
nº 842, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, representada neste ato por José Eloi dos Santos
Pereira, brasileiro, separado Judicialmente, comerciante, portador da RG, nº 2019700364, CPF
nº 326.538400-49, residente à Rua Paulo VI, nº 255, na cidade de Vista Alegre, RS.
II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e
finalidade na consecução do objeto contratado, descrito na cláusula primeira, regendo-se pela Lei
nº. 8.666/93, suas alterações posteriores, assim como as cláusulas a seguir expressas, definidoras
das obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de
transporte, incluindo o pagamento de ingressos e duas refeições (almoço e Janta) para um grupo
de 20 (vinte) adolescentes integrantes do grupo de convivência e fortalecimento de vínculos –
SCFV, incluindo o pagamento de refeições ingressos no Parque das Aves, cataratas do Iguaçu e
Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Município de Foz do Iguaçu – Paraná, por meio do CRAS do
Município de Taquaruçu do Sul, no dia 07 de outubro de 2015, em viagem educativa e
recreativa, com o seguinte roteiro: O transporte terá saída pela parte da noite do dia 07 de
outubro de 2015, saindo da cidade de Taquaruçu do Sul, com destino ao Parque das Aves
Cataratas do Iguaçu e Usina Hidrelétrica de Itaipu, retornando dia 08 de outubro de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor
fixo de R$6.000,00 (Seis mil reais).
Parágrafo único: O pagamento será efetuado á vista, após a prestação dos serviços e
apresentação de nota fiscal.
CLÁUSULA TERCEIRA – CRITÉRIO DE REAJUSTE
Os valores ora contratados não sofrerão reajuste.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 – Os serviços objeto deste contrato deverão ser realizados conforme objeto descrito;

2 – A CONTRATADA deverá disponibilizar veículo com capacidade mínima de 20 (vinte)
lugares;
3 – O veículo ou veículos disponibilizados deverão atender às condições de segurança,
comodidade e trafegabilidade exigidos pelos órgãos oficiais de trânsito.
CLÁUSULA QUINTA – FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos por parte do CONTRATANTE serão feitos mensalmente, até o quinto dia útil do
mês seguinte ao em que foram prestados os serviços contratados, mediante a apresentação das
notas fiscais das viagens realizadas devidamente especificadas.
Parágrafo único. Havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento
faturado, será acrescida ao valor da respectiva fatura multa equivalente a 0,5% (cinco décimos
por cento) por mês de atraso, a título de compensação e penalização.
CLÁUSULA SEXTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
I – Constituem direitos do CONTRATANTE:
a) receber da contratada os serviços objeto deste contrato nas condições ajustadas;
b) exigir da CONTRATADA qualidade do veículo utilizado na prestação dos serviços
contratados;
c) exigir da CONTRATADA a comprovação da capacitação e habilitação legal mínima dos
motoristas que prestarem esses serviços;
c) verificar e acompanhar a prestação dos serviços contratados.
II - Constitui direito da CONTRATADA receber o valor acertado na forma e prazos
convencionados.
III – Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento nos prazos e formas ajustados;
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.
IV- Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) realizar os serviços na forma e nas condições ajustadas;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato;
c) manter durante todo o período de vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
d) manter o veículo ou veículos utilizados na prestação dos serviços contratados devidamente
registrados no RECEFITUR;
e) apresentar, sempre que solicitado, durante o prazo de validade do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial
quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
f) responsabilizar-se civil e criminalmente por ocorrências que resultarem em prejuízo ou danos
para os bens do CONTRATANTE, seus servidores e agentes e dos usuários do serviço
contratado, decorrentes de dolo, imprudência, negligência ou imperícia praticados no
fornecimento do objeto e na execução do presente contrato;
g) submeter-se às inspeções requeridas pela CONTRATANTE, realizando as correções
necessárias, nos prazos determinados;

h) Manter durante a vigência do contrato, seguro contra acidentes, incluindo a cobertura para
passageiros transportados. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os danos
causados aos passageiros, terceiros ou quaisquer outros em caso de acidente.
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pelas dotações do orçamento vigente no
exercício de 2015.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
No caso de não cumprimento dos prazos de realização dos serviços objeto deste contrato, sem
justificativa, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 10% (dez
por cento) sobre o valor estimado do serviços solicitado.
Parágrafo único. Pela inexecução total ou parcial de serviço solicitado dentro do prazo
contratual, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que, em caso de multa, esta
corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do serviço solicitado.
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo único. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será
feita através de protocolo, não sendo considerada qualquer outra forma como prova de entrega de
documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666/93 e dos princípios gerais do
Direito Administrativo.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, RS, para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente contrato não solucionadas por acordo, abdicando-se de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou que venha a se tornar.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e
seus sucessores, em quatro vias de igual teor e forma e rubricadas em todas as suas folhas, para
todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
Taquaruçu do Sul, RS, 06 de outubro de 2015.

VANDERLEI ZANATTA
Prefeito Municipal CONTRATANTE

JOSÉ ELOI DOS SANTOS PEREIRA
CONTRATADA

LUCIANE STIVAL VASCONCELLOS
GESTORA DO CONTRATO

Testemunhas:

A ___________________________
Nome:
CPF.

B________________________________
Nome:
CPF.

