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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº. 004.2014 

 

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 ci-

dade 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 - CONTRATADO: JULIANO GUERRA, brasileiro, casado, advogado OAB/RS: 74309, RG nº 

2075449914, Inscrito no CPF nº 005..980.260-02, residente e domiciliado na Rua do Comércio, 

1055, sala 02, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS.  

 

II – OBJETO: Prestação de serviços de advocacia em todos os atos processuais no Processo nº. 

049/1.12.0002268-1, da Comarca de Frederico Westphalen, RS, até sentença de primeira instância.  

 

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 proce-

dimento 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. 

  

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a Prestação de serviços de advocacia em todos os atos 

processuais no Processo nº. 049/1.12.0002268 -1, da Comarca de Frederico Wes t-

phalen,RS, até sentença de primeira instância. 

  

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO  

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em uma única parcela até o dia 15 de março de 2014.  

 

CLÁUSULA 3ª -  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O CONTRATADO  compromete-se a enviar, por ocasião do recebimento dos serv i-

ços prestados, recibo de honorários ou recibo de pagamento de autônomos, em via 

original, para o lançamento contábil . 

 

CLÁUSULA 4ª - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência até sentença de primeira instância. 

  

CLÁUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A) Prestar os serviços na forma ajustada; 

B) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e fis-

cais decorrentes da execução do presente contrato; 
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C) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para cumprimento do presente 

objeto; 

D) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações agora assumidas; 

E) Em virtude da natureza técnica e específica dos serviços ora contratados, o CONTRATADO 

assume integral e exclusiva responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos que der causa por 

dolo, omissão, negligência ou imprudência ao CONTRATANTE. 

   

CLÁUSULA 6ª - DAS PENALIDADES 

Pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual estabelecida a CONTRATADA incorrerá na 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além das demais penalidades previstas na 

Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 7º - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos necessários para execução do presente contrato correrão por conta da dotação orçamen-

tária dos meios vigentes. 

 

CLÁUSULA 8ª - DA RESCISÃO 

A CONTRATADA declara reconhecer e aceitar os direitos do CONTRATANTE previstos no art. 

58, inciso II, combinado com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, para os casos de rescisão administrativa, 

assim como os estipulados no art. 77 da mesma lei. 

 

CLÁUSULA 9º - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Aos casos omissos serão aplicados os princípios da legislação em vigor e as disposições de direito 

privado. 

 

As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Frederico Westphalen para dirimir as 

dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privile-

giado que seja; 

 

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em três vias, de igual teor, 

na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

   

Taquaruçu do Sul, 29 de janeiro  2014. 

 

 

_________________________                                        _________________________________ 

 Município de Taquaruçu do Sul                                            JULIANO GUERRA  

    Vanderlei Zanatta                                                                 OAB/RS: 74.309                               

    Prefeito Municipal                                         

 

Testemunhas:         

 

A-   .....................................................................  B - ...............................................................  


