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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 

Rua do Comércio, 1424 - Fone/Fax: 55-3739-1080 

CEP: 98.410-000  

CNPJ: 92.403.567/0001-27 

 E-mail: municipiodetaquarucudosul@hotmail.com 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015 

 

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 

Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, resi-

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

 

B - CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLÕES DE ITA-

PIRANGA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, estabelecida na Rua da Matriz, 

351 centro, Itapiranga – SC, inscrita no CNPJ nº 18.141.873/0001-80, neste ato representada pelo seu 

presidente, Sr. Valdir José Bourscheid,  brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na 

Rua São José, 66, Centro, Itapiranga - SC, CPF nº 905.044.619-15, RG nº 2.943.298. 

 

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 procedimento 

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. 

 

III - CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
Constitui objeto do presente Contrato apresentação cultural da Orquestra Municipal de Violões de Ita-

piranga, no evento final do ano, a ser realizada no salão paroquial, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, 

no dia 11 de  dezembro de 2015, das 20:30Hrs,  as 21:45Hrs. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DURAÇÃO E LOCAL DE TRABALHO  

A apresentação terá a duração de 1,15 (Uma hora e quinze), das 20:30h às 21h45min, no Salão Paro-

quial, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Para a execução do objeto do presente contrato, a Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul pagará ao 

CONTRATADA o valor total de R$ 5.950,00 (Cinco mil novecentos e cinqüenta reais), pagáveis após 

a apresentação, através de depósito bancário na conta corrente: Banco Sicoob 756, Agência 3072-4, 

conta corrente 31131-6, em nome da CONTRATADA  mediante apresentação de Nota Fiscal de Pres-

tação de Serviços, pelo valor nela constante, descontado o valor dos encargos sociais devidos.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE  

O valor do presente contrato não sofrerá qualquer reajuste. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Fornecer segurança durante os horários estabelecidos na Cláusula Segunda, e 

eventual licença de autoridade policial; 

b) Fornecer palco de apresentação com dimensões mínimas de 12 metros (largura) 

por 08 metros de profundidade, ou medidas compensatória a combinar com o maestro, podendo ser 

subdivididos em 03 patamares de altura. 

c) Disponibilizar 40 (quarenta) cadeiras sem encosto lateral; 

d) Iluminação Cênica no palco de apresentações que viabilize a leitura; 

e) Local para troca de roupas e figurinos (camarim ou sala nas proximidades do 

palco de apresentação; 

f) Fornecer quadro de força, ou tomadas de 20ª de fiação condizente à carga nas 

proximidades do palco de apresentação; 

g) Disponibilizar o palco de apresentações com antecedência mínima de 02 horas e 

30 minutos ao inicio do evento para a montagem dos equipamentos de Orquestra. 

h) Fornecer condições adequadas para instalação dos equipamentos de som.  

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

ou judicialmente, se houver necessidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar os serviços descritos na cláusula primeira do presente contrato; 

b) Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ou prejuízos causados ou so-

fridos pelos apresentadores ou prepostos quando da realização dos serviços ora contratados; 

c) Responsabilizar-se por todos os direitos e obrigações trabalhistas, previdenciá-

rias, tributárias, indenizatórias e fiscais ou, ainda de responsabilidade junto a órgãos públicos federais, 

estaduais, municipais ou privados, em decorrência do cumprimento do presente contrato; 

d) Isentar o Município de quaisquer ônus ou encargos decorrentes da presente con-

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

 

e) Despesas com transporte, alimentação e hospedagem antes, durante e após as 

apresentações. 

 Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto 

do presente contrato, com salários dos seus representados ou prepostos, encargos, inclusive os decor-

rentes da aplicação das leis sociais e previdenciárias serão de responsabilidade do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

O MUNICÍPIO 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. 

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

sabilidade do CONTRATADO e dos seus representados por danos causados direta ou indiretamente à 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Em caso de rescisão do presente contrato de prestação de serviços, a parte que lhe der causa deverá 

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

Parágrafo único. No caso de caso fortuito ou força maior, que não permita ou não recomende a reali-

zação do evento mencionado na cláusula primeira na data nela fixada, este contrato será considerado 

cancelado, isentando as partes de qualquer responsabilidade. 
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CLÁUSULA NONA: DO ORÇAMENTO 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta das dotações próprias do Orça-

mento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Órgão 06 – Unidade 03: SMEC Convênios e 

Livres – Atividade 2.021: Atividades Culturais CL – Elemento de despesa: 

3.3.90.39.00.00.00.00.0001: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  

 

CLÁUSULA DECIMA – 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 privilegiado 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, 28 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

...........................................................                          ................................................................ 

 VANDERLEI ZANATTA                                          Assoc. Orq. Mun. Violões Itapiranga                                                

          Prefeito Municipal                                                                Valdir José Bourcheid               

          CONTRATANTE                                                          Presidente - CONTRATADA 

 

 

 

 

Marta Maria Volpatto Bottezini  

Gestora do Contrato 

 

 

Testemunhas:  

 

 

A _____________________________      B  _________________________________  


