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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2013  

(Processo nº 1.053.291/08) 

 

 

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 Vice-

Prefeito Municipal em exercício Valmir Luiz Menegat, CI nº 9019337758, CPF nº 343.459.730-

15, brasileiro, casado, residente na Linha Balestrin, neste município de Taquaruçu do Sul - RS. 

  

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

MEI, 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 proce-

dimento 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 

atividades referentes ao Projeto “Música é arte que toca, sente, canta e encanta”, num total de 319 

(trezentas e dezenove) horas de atividades, a ser desenvolvidas em um dia por semana, preferenci-

almente às quintas-feiras, com 8 (oito) horas de duração, conforme discriminado no Projeto anexo, 

com início em 20 de março e término em 30 de dezembro de 2013. 

 

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

sentações públicas dos participantes, quando da realização de eventos, mediante programação pré-

via. 

 

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

finido 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$ 7.975,00 (sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).   

  

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

parcelas 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 corre-

rão por conta da seguinte dotação da Lei de Meios Vigente: 
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Órgão: 11 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 

Unidade: 01 SMASH FMAS 

Proj/Atividade: 2030 – Programa de Atendimento à Criança 

Elemento: 578.3.3.90.39.00.00.00.00.1115 - Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

       579.3.3.90.39.00.00.00.00.1173 - Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

       580.3.3.90.39.00.00.00.00.1215 - Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

Proj/Atividade: 2029 – Programa de Atenção à Pessoa Idosa 

Elemento: 530.3.3.90.39.00.00.00.00.1215 - Outros Serviços de Terceiros – PJ. 

  

Cláusula Sexta – Do Foro - Para a solução de litígios na interpretação das disposições deste con-

trato, 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, 20 de março de 2012. 

 

 

 

 

           CONTRATANTE     CONTRATADO 

 VALMIR LUIZ MENEGAT              WALTER VAZ JUNIOR 

          Vice-Prefeito Municipal em exercício                                                             

 

 

 

TESTEMUNHA:                                                                            TESTEMUNHA:  

 

 

Responsável pela fiscalização 

 

 

Secretária Mun. de Assistência Social e Habitação. 

 

 

Conferido em         /               /  

 

 

 

MARCOS ANTONIO LAZAROTO 

OAB-RS 45902. 

Assessor Jurídico.          
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PROJETO MÚSICA É ARTE DE VIDA 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 - Titulo da Ação que integra o Projeto: 

Musica, é arte que toca, sente, canta e encanta. 

1.2 - Nome da entidade coordenadora do projeto:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO  

1.3 - Data de elaboração do projeto: 2 DE MARÇO DE 2013 

 

2. OBJETIVO:  

 Melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes participantes do Projeto, propor-

cionando a eles oportunidade para desenvolvimento de habilidades através da musicalidade, liber-

dade de expressão, capacidade de socialização, auto-estima, interação com o outro e o respeito mú-

tuo, além de proporcionar a eles uma atividade que emite expressão de alegria e comunicação de 

forma igualitária.  

 

3. METAS – PÚBLICO ALVO: 

 Serão atendidas por este projeto, em contra turno escolar, aproximadamente 60 crianças e 

adolescentes, com idade entre 7 (sete) e 15 (quinze) anos, a maioria de famílias de baixa renda, 

muitas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, e 30 (trinta) idosos participantes de grupos 

de convivência do município. 

 

4. RECURSOS DESTINADOS AO PROJETO: 

 Considerando serem ações elencadas no projeto de atividades para trabalhar com crianças e 

adolescentes, serão aplicados nesta contratação de serviços os recursos oriundos do Programa Piso 

Básico Variável II, PAIF - Proteção e Atendimento Integral às Famílias, IGD-SUAS e recursos do 

Orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, vinculados ao Fundo Muni-

cipal de Assistência Social.   

 

5. FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO:  

As atividades de conhecimento e aprendizagem nas aulas de música, canto coral e violão 

serão realizadas em 8 (oito) horas semanais, preferencialmente nas quintas-feiras, nos turnos da 

manhã e tarde, de forma dinâmica, teórica e prática. 
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6. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  

O Inicio das atividades estão programadas para o dia 20 de março, estendendo-se até o dia 

30 de dezembro do corrente ano, perfazendo um total de 319 (trezentas e dezenove) horas de ativi-

dades, conforme calendário a ser elaborado conjuntamente com o profissional a ser contratado. 

 

7. SERVIÇOS A CONTRATAR 

 Para a operacionalização do projeto há a necessidade de contratação dos serviços de profis-

sional da música, que tenha, além de habilidades musicais, também habilidades com violão e canto 

coral, requisitos que são plenamente preenchidos pelo micro empresário individual Walter Vaz 

Junior, o qual poderá atender a todas as demandas e atividades constantes neste Projeto, uma vez 

que também é profissional portador de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil. 

 

8. CUSTOS E HORAS REALIZADAS:  

Valor da hora: R$ 25,00 

Total de horas: 319   

Valor Total: R$ 7.975,00. 

 

9. FORMAS DE PAGAMENTO: 

 Os pagamentos serão mensais, de acordo com o número de horas efetivamente trabalhadas, 

mediante apresentação de nota fiscal dos serviços prestados no mês anterior.  

 

10. FORMAS DE AVALIAÇÃO:  

  O trabalho será avaliado através de acompanhamento pela equipe da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Habitação, nos aspectos de andamento das atividades, frequência e resulta-

dos das aulas realizadas pelo profissional neste projeto, levando em consideração o número de alu-

nos, bem como o interesse e a participação de cada um no desenvolvimento das atividades para a 

aprendizagem e interação dos mesmos.  

 

      Taquaruçu do Sul, RS, 2 março de 2013.  

 

LUCIANE STIVAL VASCONCELLOS 

Secr. Municipal da Assistência Social e Habitação 


