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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA  

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE  

ACONCHEGO AMIGO Nº 030/2016  

 

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 

689.842.430-00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na cidade 

de Taquaruçu do Sul - RS. 

 

B - CONTRATADA: ADRIANA SPONCHIADO - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ. nº. 11.444.625/0001-69, estabelecida na Rua Ceará, nº. 084, sala, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, RS, neste ato representado pela proprietária Sra. Adriana Sponchiado, 

brasileira, portadora da RG nº.5073872946, expedida pela SJTC, CPF nº. 969.972.490-00, resi-

dente e domiciliado na Rua Ceará, nº. 084, na cidade de Taquaruçu do Sul, 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 

procedimento 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 de 

atividades físicas com o grupo da terceira idade “Aconchego Amigo”, atendido pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, a ser desenvolvido em um dia por semana, preferencialmente 

às Quartas-Feiras, com 03 (três) horas de duração, com início em 09 de março e término em 07 

de dezembro de 2016. 

 

Subcláusula única: As Atividades compreendem ginástica, acompanhamento e yoga, além de 

acompanhamento de um profissional para alongamento, fortalecimento, condicionamento físi-

co, caminhada, bailes, danças, encontros, reuniões e demais atividades do grupo da terceira 

idade com objetivo de melhoria da qualidade de vida. 

 

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

definido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. 

 

Cláusula Terceira – Do Preço – Pela execução das tarefas objeto deste contrato, a CONTRA-

TADA receberá o valor total de até R$ 3.000,00 (Três mil reais), equivalente a R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais) a hora realizada.   
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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 traba-

lhadas no mês anterior, mediante apresentação da competente nota fiscal de prestação de servi-

ços.  

 

Cláusula Quinta - Das Dotações Orçamentárias. As despesas decorrentes deste contrato cor-

rerão por conta das Dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Habitação. 

 

Cláusula Sexta – Fiscalização.  O MUNICÍPIO exercerá o acompanhamento e a fiscalização 

do presente contrato através da Senhora Secretária Municipal de Assistência Social e 

Habitação, Sra. Luciane Stival Vasconcellos, CPF. Nº 993.238.180-20, como gestora do 

contrato. 

Clausula sétima - Do Foro - Para a solução de litígios na interpretação das disposições deste 

contrato, não solucionados por acordo, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen. 

 

 E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em quatro vias 

de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas adiante nomeadas. 

 

Taquaruçu do Sul, RS, 08 de março de 2016. 

 

 

 

 

           CONTRATANTE     CONTRATADA 

 VANDERLEI ZANATTA                        ADRIANA SPONCHIADO 

                    Prefeito Municipal  

 

 

 

LUCIANE STIVAL VASCONCELLOS 

Gestora do Contrato 

 
                                                      
TESTEMUNHAS:  

 

  

A ______________________________  B________________________________ 

Nome:                                                                        Nome: 

CPF. nº                                                                      CPF. nº 

 

 

  

  


