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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2015 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNI-

CIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL E O SERVIÇO SOCIAL 

DO COMÉRCIO – SESC, VISANDO FOMENTAR PARCE-

RIA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICI-

PAL DE FUTSAL - 2015 – TAÇA MATEUS ALBARELO. 

 

Os abaixo assinados, de um lado, o MUNICIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, RS, Pessoa 

Jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567//0001-27, com sede à Rua do 

Comércio, 1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, representado por seu prefeito municipal, Van-

derlei Zanatta, RG nº 5049792293, CPF nº 689.842.430-00, neste ato denominado CONTRATAN-

TE, e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, Administração Regional no 

Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Avenida Alberto Bins, nº 665, Porto Alegre – RS, inscrita 

no CNPJ nº 03.575.238/0001-33, representado neste ato pelo Diretor Regional, senhor Luiz Tadeu 

Piva, CPF nº 435.306.480-00, aqui denominado CONTRATADO, deliberam firmar o presente con-

trato, com Dispensa de Licitação, em conformidade com o disposto no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 

tendo, entre si, certo e ajustado às cláusulas e condições a seguir estipuladas.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

I – O Presente contrato de prestação de serviços visa a realização do Campeonato Municipal de 

Futsal - 2015 - TAÇA MATEUS ALBARELO, no período de 16 de junho de 2015 a 22 de agosto de 

2015, de terça-feira a sábado, das 19h às 22h30min, no ginásio municipal de Esportes de Taquaruçu 

do Sul, RS.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO SESC 

1 – Organizar e realizar o campeonato em conjunto com o CONTRATADO; 

2 - Fornecer troféus e medalhas para equipe campeã, da categoria livre, medalhas para a vice 

campeã, terceiro e quarto lugar da categoria livre,  troféus para equipe campeã e vice das categorias 

veteranos e feminino e medalhas para as cinco equipes da categoria sub 13; além de troféu ao golea-

dor e goleiro menos vazado da competição;  

3 – Disponibilizar material esportivo para jogos (bolas e coletes); 

4 - Coordenar, julgar, disponibilizar súmulas, carnês de jogos, aplicar penalidades quando ne-

cessárias aos atletas.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

1 - Organizar e realizar o campeonato em conjunto com o SESC – RS; 

2 - Fornecer local apropriado para realização dos jogos, com estrutura necessária; 

3 – Disponibilizar arbitragem (árbitros e mesários) para todos os jogos; 

4 – Pagar os prêmios as equipes campeãs a ser estipulado em regulamento ou por Decreto Mu-

nicipal. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

O preço dos serviços ora contratados, já incluídas todas as despesas com locomoção, alimenta-

ção, estadias, encargos e obrigações tributárias, sociais, trabalhistas e previdenciárias, impostos e 

taxas incidentes, não sendo admitidos quaisquer outros adicionais, importa num valor total de R$ 

4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, sem reajuste, em duas parcelas sendo 

que a primeira no valor de R$2.100,00 (Dois mil e cem reais) até o dia 15/07/2015 e o restante, em 

até 5 (cinco) dias após a conclusão do campeonato, mediante depósito bancário na conta corrente nº. 

204300-9, agência 3418-5 do Banco do Brasil, em nome do SESC. 

 

CLAÚSULA SEXTA – DO PRAZO 

O presente contrato terá vigência a contar de 16 de junho de 2015, data do inicio do campeona-

to de Futsal até 22 de agosto de 2015, podendo de comum acordo ser prorrogado. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para o custeio da presente contratação são provenientes das dotações orçamentárias 

próprias do orçamento municipal vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

Os contratantes obrigam-se a executar fielmente as cláusulas aqui avençadas, bem como as 

normas constantes da lei federal nº 8.666/1993 com suas alterações, que servirão de complemento a 

este nos casos omissos, respondendo, cada um, pelas consequências de sua inexecução total ou parci-

al. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO. 

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

da Senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura, Marta Maria Volpatto Bottezini, CPF nº 

935.750.330-72, como gestora do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO CONTRATUAL 

As partes elegem o Foro da comarca de Frederico Westphalen, RS, para dirimir quaisquer dú-

vidas oriundas do presente termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente em quatro vias de igual teor e 

forma, para os mesmos efeitos legais. 

Taquaruçu do Sul, RS, 17 de junho de 2015. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA,                                          LUIZ TADEU PIVA, 

       Prefeito Municipal - Contratante              SESC/ RS. 

 

Testemunhas: ________________________           ____________________ 


