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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2016 

 

I – PARTES: 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Poder Executivo, inscrito no 

CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, a seguir denominado MUNICÍPIO, com sede na Rua do Comércio, 

l.424, nesta cidade de Taquaruçu do Sul, RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal 

Vanderlei Zanatta, brasileiro, casado, inscrito no CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 

689842430-00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na cidade de 

Taquaruçu do Sul - RS. 

 

CONTRATADA: A empresa SUSANA FATIMA CAMPANHOLO, pessoa jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.024302/0001-07, estabelecida na Rua Tomé de Souza, 97, cidade 

de Planalto, RS, neste ato representado pelo seu Procurador, Sr. Ronaldo Cesar de Moraes, brasileiro, 

casado, empresário, portador do RG nº 1090699131-SJS/RS, CPF nº 012.561.680-50, residente e 

domiciliado na Rua Tomé de Souza, nº 97, na cidade de Planalto, RS.  

 

II – OBJETO: O presente contrato tem como objeto a realização de prestação de serviços na área de 

dedetização e combate de pragas na área urbana e nos prédios públicos do Município de Taquaruçu 

do Sul.  

 

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 procedi-

mento licitatório com fundamento no disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, em razão do seu 

valor ser inferior ao limite para dispensa vigente. 

 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a realização de prestação de serviços na área de dedetização e comba-

te de pragas na área urbana e nos prédios públicos do Município.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE  
O preço total dos serviços é de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), irreajustável durante o pe-

ríodo de vigência deste contrato, a serem pagos em parcela única, ao final dos trabalhos, mediante 

apresentação da Nota Fiscal dos serviços realizados e aceitos pela CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  

O presente contrato terá vigência de dois meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser pror-

rogado, a critério exclusivo do CONTRATANTE, ou na ocorrência de força maior devidamente 

comprovada e justificada, ou, ainda, automaticamente, por atraso na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES  

A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes 

penalidades, garantido o direito de ampla defesa: 

- Advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por descumprimento dos prazos fixados 

para o atendimento do objeto do contrato; 

- Multa no valor correspondente a 1% (um por cento), por dia de atraso, no caso de reincidência es-

pecífica, a ser descontada do valor total do contrato. 
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- Suspensão do direito de contratar com o Município, pelo prazo de um ano, na hipótese de reiterado 

descumprimento das obrigações contratuais. 

- Declaração de inidoneidade para participar de licitação junto ao CONTRATANTE na hipótese de 

recusar-se à prestação dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 

e pelas formas do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações poste-

riores, recebendo a CONTRATADA, a título de custo de desmobilização, o valor correspondente a 

10 % (dez por cento) do valor total do contrato, conforme faculta o art. 79, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

Subcláusula única. Considera-se automaticamente rescindido o contrato, nas hipóteses de declara-

ção de inidoneidade e suspensão do direito de contratar previstas na cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento mu-

nicipal vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

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

Senhor Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Sr. Darlei Lapazini, CPF. Nº 

689.851.420-20, como gestor do contrato. 

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

ponsabilidade do CONTRATADO e dos seus representados por danos causados direta ou indireta-

mente à CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

Eventuais litígios decorrentes deste contrato, não solucionados por acordo entre as partes, serão diri-

midos perante o Foro da Comarca de Frederico Westphalen – RS. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em quatro vias de igual 

teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

Taquaruçu do Sul, RS, 25 de fevereiro de 2016. 

 

 

                        CONTRATANTE     CONTRATADA 

          VANDERLEI ZANATTA                  SUSANA FATIMA CAMPANHOLO 

                          Prefeito Municipal.                               Ronaldo Cesar de Moraes - Procurador 

 

DARLEI LAPAZINI 

Gestor do Contrato 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

A__________________________________      B ______________________________________ 

Nome:                                                                  Nome: 

CPF.                                                                     CPF. 


